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Άδεια εργασίας - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 455 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Άδεια µετ’ αποδοχών. Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. Χρονική περίοδος άδειας. 
Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Αναιρείται εν 
µέρει η προσβαλλόµενη απόφαση.  
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 28 παρ. 1 του Συντάγµατος, 1 παρ. 1 
και 3 εδ. β, 5 παρ. 1 του ΑΝ 539/1945, 1 παρ. 1 στοιχ. ε' της υπ' αρ. 52/1936 ∆ιεθνούς 
Συµβάσεως "Περί κανονικών κατ' έτος αδειών µετ' αποδοχών" η οποία κυρώθηκε µε 
το Ν. 2081/1952, 3 του Ν∆ 3755/1957, µε το οποίο προστέθηκε στην παρ. 1 του 
άρθρου 5 του ΑΝ 539/1945, δεύτερο εδάφιο, προκύπτει ότι η εξαίρεση των 
εργαζοµένων σε επιχειρήσεις κοινής ωφελείας από τις διατάξεις του ΑΝ 539/1945, 
υπό την προϋπόθεση ότι οι σχετικοί κανονισµοί των επιχειρήσεων αυτών δίνουν το 
δικαίωµα για ετήσια άδεια µε αποδοχές, διάρκειας τουλάχιστον ίσης προς εκείνη της 
άδειας που προβλέπεται από τον ΑΝ 539/1945, που αναφέρθηκε παραπάνω, δεν 
επεκτείνεται και στην αυτοτελή και ανεξάρτητη από τις ρυθµίσεις του νόµου αυτού 
πρόβλεψη της κύρωσης που θεσπίζεται µε το άρθρο 3 του Ν∆ 3755/1957, η οποία 
έχει τη µορφή αστικής ποινής και αφορά στην υποχρέωση του εργοδότη, ο οποίος 
αρνήθηκε την χορήγηση στον εργαζόµενο της νόµιµης κατ' έτος αδείας του, µέχρι τη 
λήξη του αντίστοιχου έτους, να καταβάλει στον εργαζόµενο τις αντίστοιχες αποδοχές 
των ηµερών αδείας, προσαυξηµένες κατά ποσοστό 100%. Ακόµη, από τις ίδιες ως 
άνω διατάξεις, σε συνδυασµό µε τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 4 του ίδιου ως 
άνω ΑΝ 539/1945, όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 3 παρ. 15 του Ν. 4504/1966,µε 
την οποία ορίζεται ότι "Η χρονική περίοδος χορηγήσεως της αδείας κανονίζεται 
µεταξύ εργοδότου και µισθωτού, του πρώτου υποχρεουµένου να χορηγήσει την 
αιτηθείσα άδεια το πολύ εντός διµήνου από της υπό του δευτέρου διατυπώσεως της 
σχετικής αιτήσεως. Πάντως, το ήµισυ τουλάχιστον των κατ΄ έτος, εν εκάστη 
επιχειρήσει, δικαιουµένων αδείας δέον να ικανοποιώνται εντός του από 1ης Μαϊου 
µέχρι 30ης Σεπτεµβρίου χρονικού διαστήµατος. Η κατά τα ανωτέρω απαιτουµένη 
αίτησις σκοπεί µόνο εις τον προσδιορισµόν των χρονικών ορίων, εντός των οποίων 
υφίσταται υποχρέωσις δια την χορήγησιν της αδείας και δεν αποτελεί τυπικήν 
προϋπόθεσιν δια την υπό του µισθωτού, κατά τας διατάξεις του παρόντος νόµου, 
άσκησιν του εις άδειαν µετ΄ αποδοχών δικαιώµατος αυτού, του εργοδότου 
υποχρεουµένου όπως, προ της λήξεως του ηµερολογιακού έτους, παράσχει την 
άδειαν έστω και αν δεν εζητήθη αυτή υπό του µισθωτού", προκύπτει σαφώς, ότι δεν 
επιτρέπεται, ούτε µε συµφωνία µεταξύ του εργαζόµενου και του εργοδότη, η 
µεταφορά των ηµερών της προαναφερόµενης ετήσιας άδειας του τελευταίου, που δεν 
του χορηγήθηκαν από τον εργοδότη στο επόµενο ή στα µεθεπόµενα έτη, µε συνέπεια 
να είναι ανίσχυρη τέτοια συµφωνία και ο εργοδότης ο οποίος δεν χορήγησε πλήρη 
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την κανονική άδεια στο µισθωτό του, κατά τη διάρκεια του έτους που αυτή αφορά, να 
είναι υποχρεωµένος, από το τέλος του αντίστοιχου έτους να καταβάλει σ' αυτόν τις 
αντίστοιχες προς τις ηµέρες αυτές αποδοχές αδείας µε προσαύξηση κατά 100%, µη 
δυνάµενος να εκπληρώσει τη συγκεκριµένη υποχρέωσή του προς το µισθωτό µε τη 
χορήγηση σ' αυτόν των παραπάνω ηµερών αδείας και το συµψηφισµό αυτών προς το 
ανύπαρκτο σύνολο συσσωρευµένων ηµερών άδειας περασµένων ετών, που δεν του 
χορηγήθηκαν, ενώ η ως άνω προσαύξηση 100% αφορά µόνον στις αποδοχές και όχι 
και στο επίδοµα αδείας, αφού ο νόµος αναφέρεται ρητά στις αποδοχές αδείας και όχι 
στο επίδοµα, η δε προβλεπόµενη στην παρ. 1 του άρθρου 4 του ανωτέρω α.ν 
539/1945, όπως αυτός συµπληρώθηκε µε το άρθρο 3 παρ. 15 του Ν. 4504/1966, 
υποβολή αίτησης του µισθωτού προς χορήγηση της αδείας του, το πολύ εντός 
διµήνου από την ηµέρα υποβολής της, αποσκοπεί µόνο στον προσδιορισµό των 
χρονικών ορίων, µέσα στα οποία υπάρχει η υποχρέωση του εργοδότη να χορηγήσει 
αυτή και δεν αποτελεί τυπική προϋπόθεση για την άσκηση από τον εργαζόµενο του 
σχετικού δικαιώµατός του λήψεως αυτής.  
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 3, 174, 680, 679 του ΑΚ, µ' εκείνες 
των άρθρων 8 του Ν. 2112/1920, όπως ερµηνεύθηκε αυθεντικά µε το άρθρο 11 του 
ΑΝ 537/1936, 2 παρ. 1, 3 παρ. 1 και 25 παρ. 2 του Ν. 3239/1955 και 5 παρ. 5 του 
αναφερόµενου και παραπάνω ΑΝ 539/1945, συνάγεται σαφώς ότι είναι ανίσχυρη η 
δήλωση του µισθωτού µε την οποία παραιτείται από τις ελάχιστες νόµιµες αποδοχές 
του. Η ακυρότητα αυτή αφορά στα ελάχιστα όρια των µισθών και αποζηµιώσεων των 
εργαζοµένων που προβλέπονται από το νόµο, τις ΕΣΣΕ ή άλλες κανονιστικές 
διατάξεις.  
- Για τη θεµελίωση του δικαιώµατος αδείας του µισθωτού δεν απαιτείται η υποβολή 
σχετικής αιτήσεως (έγγραφης ή προφορικής), όµως, για τη θεµελίωση της αξιώσεώς 
του προς λήψη της ανωτέρω κατά 100% προσαυξήσεως, που έχει το χαρακτήρα 
ποινής, απαιτείται υπαιτιότητα του εργοδότη, έστω και σε βαθµό ελαφράς αµέλειας, η 
οποία υπάρχει όταν ο µισθωτός ζήτησε την άδεια και ο εργοδότης δεν τη χορήγησε.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 3, 174, 679, 680, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 
ΣυνθΕΚ: 118 Α, 136, 143,  
Οδηγίες: 93/104/ΕΚ, 
ΑΝ: 539/1945, άρθ. 5,  
Ν∆: 3755/1957, αρθ. 3, 
Νόµοι: 4504/1966, άρθ. 3,  
Π∆: 88/1999, αρθ. 7, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 * Ελ∆νη 2012.1537  
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Αµοιβή εργασίας - Αµοιβή προσωπικού νοσηλευτικών ιδρυµάτων 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 925 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Επιδόµατα χορηγούµενα σε προσωπικό νοσηλευτικών ιδρυµάτων. 
- Με την παρ. 3 του άρθρου 2 Ν. 201/1975 ορίσθηκε ότι "από 1ης Ιανουαρίου 1976, 
εις το απασχολούµενον προσωπικόν των Νοσηλευτικών ιδρυµάτων Ν.∆ 2592/1953 
επί οκτάωρον ηµερησίως, καταβάλλεται αµοιβή διά µίαν ώραν ηµερησίως, 
υπολογιζοµένη κατά τις διατάξεις του εδαφ. γ'της παρ. 3 του άρθρου 5 Ν∆ 4548|1966 
και από 1-1-1977, αµοιβή για δύος ώρες ηµερησίως". Κατά την έννοια της διατάξεως 
αυτής, η πρόσθετη αυτή αµοιβή, καταβάλλεται ως κίνητρο, για την προσέλευση 
µισθωτών σε θέσεις προσωπικού των Νοσηλευτικών Ιδρυµάτων και η αµοιβή αυτή 
δεν αποτελεί αντάλλαγµα, για απασχόληση πέραν του νοµίµου ωραρίου, αλλά 
αποτελεί τµήµα των νοµίµων αποδοχών του προσωπικού, το οποίο, κατά την έναρξη 
ισχύος του Ν. 201/1975 είχε νόµιµη υποχρέωση παροχής οκτάωρης ηµερησίας 
απασχόλησης. Η αµοιβή αυτή δεν καταργήθηκε µε το Ν. 1505|1984, ο οποίος 
ρύθµισε (µεταξύ των άλλων)και το µισθολόγιο των εργαζοµένων σε Ν.Π.∆.∆.(στα 
οποία περιλαµβάνονται και τα δηµόσια νοσηλευτικά ιδρύµατα). Ειδικότερα, η εν 
λόγω αµοιβή δεν αποτελεί επίδοµα και, συνεπώς, δεν καταργήθηκε µε το άρθρο 19 
του Ν. 1505/1984, αφού δεν αναφέρεται ρητά σ' αυτό ότι καταργείται (ΑΕ∆ 
10/2005). Όµως, µετά τον νόµο αυτό, επακολούθησε ο Ν. 2470/1997, µε τον οποίο 
καθιερώθηκε το ενιαίο µισθολόγιο προσωπικού της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (στο οποίο 
περιλαµβάνεται και το προσωπικό των υπαλλήλων των Ν.Π.∆.∆. άρθρο 1 παρ. 1γ). 
Με το άρθρο 8 του Ν. 2470/1997 καθορίζονται ρητά τα τακτικά επιδόµατα, που 
χορηγούνται, µεταξύ των οποίων και το "Νοσοκοµειακό επίδοµα, για το προσωπικό 
των Νοσοκοµείων, Κέντρων Υγείας, Κέντρων Ψυχικής Υγείας και Θεραπευτηρίων 
της Χώρας καθώς και του ΕΚΑΒ (παρ. 7). Στη συνέχεια δε µε το άρθρο 10 του ίδιου, 
ως άνω, νόµου ορίσθηκαν τα διατηρούµενα "επιδόµατα και παροχές". Μεταξύ των 
διατηρηθέντων επιδοµάτων περιλαµβάνονται και τα "επιδόµατα τροφής του 
προσωπικού (πλην ιατρικού) των νοσοκοµείων, κέντρων υγείας και θεραπευτηρίων, 
καθώς και του Ε.Κ.Α.Β" (περ.γ' , άρθρου 10). Επίσης, µε τα άρθρα 12 και 13 του 
ίδιου νόµου, χορηγήθηκαν τα επιδόµατα οικογενειακής παροχής και κινήτρου 
απόδοσης, αντίστοιχα. Περαιτέρω, µε την παράγραφο 4 του άρθρου 10 Ν. 2470/1997, 
ορίσθηκε ότι "πέραν των ως άνω διατηρουµένων επιδοµάτων και παροχών, όλα τα 
λοιπά επιδόµατα, αµοιβές και αποζηµιώσεις, που καταβάλλονται στους υπαλλήλους, 
που εµπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος, κατά την έναρξη της ισχύος του, µε 
οποιαδήποτε ονοµασία και από οποιαδήποτε πηγή, περιλαµβανοµένων και εκείνων 
που χορηγήθηκαν µε µορφή κινήτρου παραγωγικότητας ή αποδοτικότητας, καθώς και 
παροχές, για κίνητρο προσέλκυσης και παραµονής, καταργούνται, εφόσον δεν 
προβλέπεται ρητά η χορήγησή τους από τις διατάξεις του παρόντος". Τέλος, µε το 
άρθρο 31 του εν λόγω νόµου, καταργήθηκαν τα άρθρα 1-27 του Ν. 1505/1984. Από 
τις διατάξεις αυτές, προκύπτει κατά τρόπο αναµφισβήτητο, ότι και αν ακόµη ήθελε 
θεωρηθεί ως ορθή η άποψη ότι, η αµοιβή που παρασχέθηκε, κατά τα άνω, µε το 
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άρθρο 2 παρ. 3 του Ν. 201/1975 στο προσωπικό των Νοσηλευτικών Ιδρυµάτων, είχε 
διατηρηθεί και µετά την εφαρµογή του Ν. 1505/1984, η αµοιβή αυτή καταργήθηκε µε 
το Ν. 2470/1997, κατά τη σαφή διατύπωση της παρ. 4 του 10 του νόµου αυτού, 
εφόσον δεν περιλαµβάνεται στα διατηρούµενα µε αυτόν επιδόµατα, αµοιβές και 
αποζηµιώσεις, που προβλέπονταν από προγενέστερους νόµους. Τέλος, εκδόθηκε ο Ν. 
3205/2003, µε έναρξη ισχύος από 1-1-2004 και µε τον οποίο ρυθµίσθηκαν εκ νέου 
"τα µισθολογικά λειτουργών, υπαλλήλων ∆ηµοσίου, ΝΠ∆∆, ΟΤΑ, ΕΛΑΣ κ.λπ.", 
σύµφωνα µε τα ειδικότερα στις διατάξεις αυτού οριζόµενα, µε το άρθρο δε 28 αυτού 
καταργήθηκαν τα άρθρα 1 έως και 27 και 29 έως και33 του Ν. 2470/1997. 
Ειδικότερα, µε το άρθρο 8 του νόµου αυτού ορίζονται τα επιδόµατα, που χορηγούνται 
στους δηµοσίους κ.λπ. υπαλλήλους, µεταξύ των οποίων και το "Νοσοκοµειακό 
επίδοµα και τροφής, για το προσωπικό των Νοσοκοµείων, των Μονάδων Κοινωνικής 
Φροντίδας της χώρας κ.λ.π. (παρ. 5). Τέλος, µε το ίδιο άρθρο ορίσθηκε ότι "πέραν 
των επιδοµάτων και παροχών του παρόντος άρθρου, όλα τα λοιπά επιδόµατα, αµοιβές 
και αποζηµιώσεις, που καταβάλλονται στους υπαλλήλους, που εµπίπτουν στις 
διατάξεις του Μέρους Α' του νόµου αυτού, κατά την έναρξη της ισχύος του, µε 
οποιανδήποτε ονοµασία, καταργούνται, εφόσον δεν προβλέπεται ρητά η χορήγησή 
τους από τις διατάξεις του νόµου αυτού. Στα ως άνω καταργούµενα επιδόµατα, 
αµοιβές και αποζηµιώσεις δεν περιλαµβάνονται τα προβλεπόµενα από τις διατάξεις 
της παρ. 7 του άρθρου 7 Ν. 2860/2000, της παρ. 11 του άρθρου 4 Ν. 2819/2000, της 
παρ. 1 του άρθρου 21 Ν. 2965/2001 και της παρ. 2 του άρθρου 20 Ν. 2606/1998, 
καθώς και η εφάπαξ οικονοµική ενίσχυση, που καταβάλλεται σε υπαλλήλους, που 
µετατάσσονται σε υπηρεσίες παραµεθορίων περιοχών. Επίσης δεν περιλαµβάνεται 
και η ειδική αποζηµίωση, που προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν∆ 2900/1954, 
όπως τροποποιήθηκε µε το Ν∆ 512/1970".  
∆ιατάξεις: 
Ν∆: 2592/1953,  
Ν∆: 2900/1954,  
Ν∆: 4548/1966, άρθ. 5,  
Νόµοι: 201/1975, άρθ. 2,  
Νόµοι: 1505/1984, άρθ. 19, 
Νόµοι: 2470/1997, άρθ. 8, 10, 12, 13, 27, 29 - 33,  
Νόµοι: 3205/2003,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Αµοιβή εργασίας - ∆ιαφορές αποδοχών και πρόσθετων αµοιβών εργαζοµένου σε 
δηµόσιο Νοσοκοµείο 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 808 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Αµοιβή προσωπικού νοσηλευτικών ιδρυµάτων. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
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- Mε την παρ. 3 του άρθρου 2 Ν. 201/1975 ορίσθηκε ότι "από 1ης Ιανουαρίου 1976, 
εις το απασχολούµενον προσωπικόν των Ιδρυµάτων Ν∆ 2592/1953 επί οκτάωρον 
ηµερησίως, καταβάλλεται αµοιβή δια µίαν ώραν ηµερησίως, υπολογιζόµενη κατά τις 
διατάξεις του εδαφ.γ' της παρ. 3 του άρθρου 5 Ν∆ 4548/1966 και από 1-1-1977, 
αµοιβή για δύο ώρες ηµερησίως". Σύµφωνα µε τη 10/2005 απόφαση του Ανωτάτου 
Ειδικού ∆ικαστηρίου, κατά την έννοια της διατάξεως αυτής, η πρόσθετη αυτή 
αµοιβή, καταβάλλεται ως κίνητρο, για την προσέλευση µισθωτών σε θέσεις 
προσωπικού των Νοσηλευτικών Ιδρυµάτων και η αµοιβή αυτή δεν αποτελεί 
αντάλλαγµα, για απασχόληση πέραν του νοµίµου ωραρίου, αλλά αποτελεί τµήµα των 
νοµίµων αποδοχών του προσωπικού, το οποίο, κατά την έναρξη ισχύος του Ν. 
201/1975 είχε νόµιµη υποχρέωση παροχής οκτάωρης ηµερήσιας απασχόλησης. 
Περαιτέρω, έγινε δεκτό, ότι η αµοιβή αυτή δεν καταργήθηκε µε τον Ν. 1505/1984, ο 
οποίος ρύθµισε (µεταξύ των άλλων) και το µισθολόγιο των εργαζοµένων σε Ν.Π.∆.∆. 
(στα οποία περιλαµβάνονται και τα δηµόσια νοσηλευτικά ιδρύµατα). Ειδικότερα, 
έγινε δεκτό ότι η εν λόγω αµοιβή δεν αποτελεί επίδοµα και, συνεπώς, δεν 
καταργήθηκε µε το άρθρο 19 του Ν.1505/1984, αφού δεν αναφέρεται ρητά σε αυτό 
ότι καταργείται (ΑΕ∆10/2005). Όµως, µετά τον νόµο αυτό, επακολούθησε ο Ν. 
2470/1997, "Αναµόρφωση µισθολογίου προσωπικού της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
άλλες συναφείς διατάξεις", µε τον οποίο καθιερώθηκε το ενιαίο µισθολόγιο 
προσωπικού της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (στο οποίο περιλαµβάνεται και το προσωπικό 
των υπαλλήλων των Ν,Π.∆.∆.-άρθρο 1 παρ. Ιγ'). Με το άρθρο 8 του Ν. 2470/1997 
καθορίζονται ρητά τα τακτικά επιδόµατα, που χορηγούνται, µεταξύ των οποίων και 
το "Νοσοκοµειακό επίδοµα, για το προσωπικό των Νοσοκοµείων, Κέντρων Υγείας, 
Κέντρων Ψυχικής Υγείας και Θεραπευτηρίων της Χώρας καθώς και του ΕΚΑΒ (παρ. 
7). Στη συνέχεια δε µε το άρθρο 10 του ίδιου ως άνω νόµου ορίσθηκαν τα 
διατηρούµενα "επιδόµατα και παροχές". Μεταξύ των διατηρηθέντων επιδοµάτων 
περιλαµβάνονται και τα "επιδόµατα τροφής του προσωπικού (πλην ιατρικού) των 
νοσοκοµείων, κέντρων υγείας και θεραπευτηρίων, καθώς και του Ε.Κ.Α.Β" (περ.γ' , 
άρθρου 10). Επίσης, µε τα άρθρα 12 και 13 του ίδιου νοµού, χορηγήθηκαν τα 
επιδόµατα οικογενειακής παροχής και κινήτρου απόδοσης, αντίστοιχα. Με την 
παράγραφο 4 του άρθρου 10 του ίδιου αυτού Ν. 2470/1997, ορίσθηκε ότι "πέραν των 
ως άνω διατηρουµένων επιδοµάτων και παροχών, όλα τα λοιπά επιδόµατα, αµοιβές 
και αποζηµιώσεις, που καταβάλλονται στους υπαλλήλους, που εµπίπτουν στις 
διατάξεις του παρόντος, κατά την έναρξη της ισχύος τους, µε οποιαδήποτε ονοµασία 
και από οποιαδήποτε πηγή, περιλαµβανοµένων και εκείνων που χορηγήθηκαν µε 
µορφή κινήτρου παραγωγικότητας ή αποδοτικότητας, καθώς και παροχές, για κίνητρο 
προσέλκυσης και παραµονής, καταργούνται, εφόσον δεν προβλέπεται ρητά η 
χορήγηση τους από τις διατάξεις του παρόντος". Τέλος, µε το άρθρο 31 του εν λόγω 
νόµου, καταργήθηκαν τα άρθρα 1-27 του Ν. 1505/1984. Από τις διατάξεις αυτές, 
προκύπτει, ότι η πρόσθετη αµοιβή του άρθρου 2 παρ. 3 του Ν. 201/1975 η οποία 
θεσπίσθηκε ως κίνητρο προσέλκυσης σε νοσηλευτικά ιδρύµατα, καταργήθηκε από 
την έναρξη ισχύος του Ν. 2470/1997, ήτοι από 1-1-1997, κατά τη σαφή διατύπωση 
της παρ. 4 του 10 του νόµου αυτού, εφόσον δεν περιλαµβάνεται στα διατηρούµενα µε 
αυτόν επιδόµατα, αµοιβές και αποζηµιώσεις, που προβλέπονταν από προγενέστερους 



 

[8] 
 

νόµους. Η κατάργηση αυτή δεν αντίκειται στη συνταγµατική αρχή της ισότητας, διότι 
µε την παραπάνω διάταξη του άρθρου 10 παρ. 4 του Ν. 2470/1997 καταργήθηκαν 
όλες οι αµοιβές των υπαλλήλων που υπάγονται στις διατάξεις του νόµου αυτού, οι 
οποίες θεσπίσθηκαν ως κίνητρο προσέλκυσης και παραµονής, όπως η επίδικη αµοιβή 
και συνεπώς, δεν έγινε δυσµενής διάκριση του προσωπικού των νοσηλευτικών 
ιδρυµάτων έναντι των λοιπών υπαγόµενων στον ως άνω νόµο υπαλλήλων. Εξάλλου, 
δεν µπορεί να συναχθεί το συµπέρασµα ότι δεν καταργήθηκε µε τις ανωτέρω 
διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2470/1997 η προβλεπόµενη από τη διάταξη του 
άρθρου 2 παρ. 3 του Ν. 201/1975 επίδικη πρόσθετη αµοιβή από τη µεταγενέστερη 
ρητή κατάργηση της τελευταίας αυτής διάταξης µε την παρ. 6 του άρθρου 9 του ν. 
3670/2008, διότι, όπως προκύπτει από την εισηγητική έκθεση του νόµου αυτού, 
τούτο έγινε για λόγους δηµοσίου συµφέροντος, ήτοι για τον λόγο ότι η ανωτέρω ρητά 
καταργούµενη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 3 του ν. 201/1975 εµπίπτει στις διατάξεις 
του άρθρου 28 του Ν. 3105/2003 (Α' 297), µε την παρ. 1 του οποίου είχαν 
καταργηθεί, µεταξύ άλλων και οι διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 2470/1997.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 560, 
Ν∆: 2592/1953,  
Ν∆: 4548/1966, άρθ. 5,  
Νόµοι: 201/1975, άρθ. 2,  
Νόµοι: 1505/1984,  
Νόµοι: 2470/1997, άρθ. 10, 12, 13,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Απεργία - Παράνοµη και καταχρηστική 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 468 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Απεργία. Καταχρηστική άσκηση δικαιώµατος. Εκ περιτροπής εργασία. 
- Κατά το άρθρο 23 παρ. 2 του ισχύοντος συντάγµατος, η απεργία αποτελεί δικαίωµα 
και ασκείται από τις νόµιµα συστηµένες συνδικαλιστικές οργανώσεις για τη 
διαφύλαξη και προαγωγή των οικονοµικών και εργασιακών γενικά συµφερόντων των 
εργαζοµένων, κατά δε το άρθρο 19 παρ. 1 του Ν. 1264/1982 η απεργία αποτελεί 
δικαίωµα των εργαζοµένων που ασκείται από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις: α) ως 
µέσο για τη διαφύλαξη και προαγωγή των οικονοµικών εργασιακών συνδικαλιστικών 
και ασφαλιστικών συµφερόντων των εργαζοµένων και ως εκδήλωση αλληλεγγύης για 
τους αυτούς σκοπούς και β) ως εκδήλωση αλληλεγγύης εργαζοµένων επιχειρήσεων ή 
εκµεταλλεύσεων που εξαρτώνται από πολυεθνικές εταιρείες προς εργαζοµένους σε 
επιχειρήσεις ή εκµεταλλεύσεις ή στην έδρα της ίδιας πολυεθνικής εταιρείας, και 
εφόσον η έκβαση της απεργίας των τελευταίων θα έχει άµεσες επιπτώσεις στα 
οικονοµικά ή εργασιακά συµφέροντα των πρώτων. Από το συνδυασµών των ως άνω 
διατάξεων προκύπτει ότι η απεργία, δηλαδή η συµφωνηµένη συλλογική διακοπή της 
εργασίας των µισθωτών, είτε ορισµένου επαγγελµατικού κλάδου, είτε ορισµένης 
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επιχείρησης ή τµήµατος αυτής, αποτελεί δικαίωµα και ασκείται από τις νόµιµα 
συνεστηµένες συνδικαλιστικές οργανώσεις για τη διαφύλαξη και προαγωγή των 
οικονοµικών, εργασιακών, συνδικαλιστικών και ασφαλιστικών συµφερόντων των 
εργαζοµένων. Η άσκηση, ωστόσο, του δικαιώµατος αυτού δεν είναι ανέλεγκτη, αλλά 
υπόκειται στους περιορισµούς τόσο του άρθρου 25 παρ. 3 του Συντάγµατος, κατά την 
οποία δεν επιτρέπεται η καταχρηστική άσκηση του δικαιώµατος, όσο και του άρθρου 
281 Α.Κ. Έτσι, το δικαστήριο, εκτός από τη συνδροµή των προϋποθέσεων που ορίζει 
ο νόµος ότι πρέπει να τηρηθούν για τη νοµότυπη άσκηση του δικαιώµατος αυτού, 
ελέγχει και αν το ως άνω δικαίωµα έχει ασκηθεί κατά τρόπο που υπερβαίνει τα όρια 
που επιβάλλει η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο κοινωνικός και οικονοµικός σκοπός 
του δικαιώµατος. Κρίσιµα στοιχεία για τη διαπίστωση της υπέρβασης των ορίων 
αυτών, η οποία καθιστά την απεργία καταχρηστική, είναι µεταξύ άλλων η στάθµιση 
των αντιτιθέµενων συµφερόντων των απεργών και του εργοδότη, το µέγεθος των 
ζηµιογόνων συνεπειών, τις οποίες προκαλεί στον εργοδότη και το κοινωνικό σύνολο 
σε συνδυασµό µε τη µορφή και τη διάρκεια της, η έκταση της προσβολής των 
ατοµικών δικαιωµάτων τρίτων και η προφανής ή µη δυσαναλογία µεταξύ της ζηµίας 
της επιχείρησης και της αναµενόµενης ωφέλειας των απεργών. Το δικαίωµα της 
απεργίας στην περίπτωση αυτή, δεν µπορεί να θεωρηθεί καταχρηστικό από µόνο το 
γεγονός ότι το σχετικό αίτηµα συνιστά και νοµική διαφορά, η οποία µπορεί να αχθεί 
στα αρµόδια δικαστήρια για την επίλυση της, αφού στην περίπτωση αυτή θα 
περιοριζόταν δραστικά το συνταγµατικά κατοχυρωµένο δικαίωµα της απεργίας. 
Ειδικότερα στην περίπτωση που ο εργοδότης επιβάλλει το προβλεπόµενο από το 
νόµο (άρθρο 38 του Ν. 1892/1990 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 του Ν. 
2639/1998) σύστηµα της εκ περιτροπής εργασίας στο σύνολο σχεδόν των 
εργαζοµένων, η κήρυξη απεργίας µε αίτηµα την άµεση ανάκληση των αποφάσεων 
του εργοδότη για εκ περιτροπή εργασίας, προκειµένου να υπάρξει προηγουµένως 
ουσιαστική ενηµέρωση και διαβούλευση µε τους νοµίµους εκπροσώπους των 
εργαζοµένων δεν είναι παράνοµη εκ µόνου του λόγου ότι η εν λόγω συλλογική 
διαφορά είναι συγχρόνως και νοµική, δεδοµένου ότι οι εργαζόµενοι µπορούν να 
προσφύγουν στο δικαστήριο για επίλυση της εν λόγω διαφοράς, αφού το γεγονός 
αυτό δεν αναιρεί τη νοµιµότητα του απεργιακού αιτήµατος, από τη στιγµή που 
ανοίγουν ή µπορούν να ανοίξουν συλλογικές διαπραγµατεύσεις για τη ρύθµιση µε 
ΣΣΕ ζητηµάτων σχετικά µε την άσκηση επιχειρηµατικής πολιτικής στο µέτρο που 
αυτή επηρεάζει άµεσα τις εργασιακές σχέσεις (άρθρα 2 παρ. 4 και 4 παρ. 6 του Ν. 
1876/1990).  
- Το µέτρο της εκ περιτροπής εργασίας, η ανάκληση του οποίου αποτελεί το κύριο 
αίτηµα της απεργιακής κινητοποίησης των εργαζοµένων, προβλέπεται από το άρθρο 
38 του Ν. 1892/1990, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 του Ν. 2639/1998 και 
ήδη, µε το άρθρο 2 του Ν. 3846/2010. Σύµφωνα, δε µε την παρ. 3 του άρθρου 38 του 
Ν. 1892/1990, όπως ισχύει πλέον από 11.5.2010 µετά το Ν. 3846/2010, επιτρέπεται η 
εισαγωγή από τον εργοδότη (µονοµερώς, είτε συµφωνούν είτε διαφωνούν οι 
εργαζόµενοι) κάθε µορφής εκ περιτροπής απασχόλησης, υπό τις εξής δύο 
προϋποθέσεις που πρέπει αθροιστικά να συντρέχουν: α) τον περιορισµό των 
δραστηριοτήτων της επιχείρησης (ουσιαστική προϋπόθεση) και β) την προηγούµενη 
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ενηµέρωση των εργαζοµένων και διαβούλευση του εργοδότη µε τους εργαζοµένους 
(τυπική προϋπόθεση). Εφόσον συντρέξουν οι παραπάνω προϋποθέσεις, µπορεί ο 
εργοδότης να εκδώσει απόφαση για εφαρµογή του συστήµατος εκ περιτροπής 
απασχόλησης, Με την παραπάνω διάταξη δίδεται η δυνατότητα του εργοδότη, στα 
πλαίσια του διευθυντικού του δικαιώµατος, εφόσον τηρήσει την προδιαγραφόµενη 
στο νόµο διαδικασία, να επιβάλει για περιορισµένο χρονικό διάστηµα (µέχρι 9 µήνες 
για κάθε ηµερολογιακό έτος), εκ περιτροπής απασχόληση στο προσωπικό της 
επιχείρησής του. Το διευθυντικό δικαίωµα του επιχειρηµατία-εργοδότη εντάσσεται 
στα πλαίσια της συνταγµατικά κατοχυρωµένης, α) οικονοµικής και επιχειρηµατικής 
ελευθερίας (άρθρο 5 παρ. 1 Συντ.), καθώς και β) της επίσης συνταγµατικά 
κατοχυρωµένης, από το Σύνταγµα και την ΕΣ∆Α, ιδιοκτησίας του εργοδότη (άρθρο 
17 Συντάγµατος, ως και διατάξεις του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣ∆Α). 
Το διευθυντικό δικαίωµα του εργοδότη παρέχει σ' αυτόν την εξουσία να διευθύνει και 
οργανώνει την επιχείρησή του, να αποφασίζει για την οργανωτική της δοµή και 
διάρθρωση, να συνιστά τµήµατα, εκµεταλλεύσεις, να καταργεί τµήµατα ή 
εκµεταλλεύσεις, να µεταφέρει την επιχείρηση ή τµήµα της σε άλλο τόπο, να επιλέγει 
τα µέσα για την επιδίωξη του οικονοµικού σκοπού, δηλ. να αποφασίζει για τη νοµική 
µορφή της επιχειρήσεως, για τη συνένωση, διάσπαση, µεταβίβαση ή συγχώνευση της 
επιχείρησης µε άλλη, για τη µεταβίβαση µέρους ή του συνόλου του µετοχικού 
κεφαλαίου της, για τον εξοπλισµό, τις επενδύσεις, την εξεύρεση κεφαλαίων, να 
αποφασίζει για το είδος, τις µεθόδους παραγωγής καθώς και την ποσότητα των 
παραγοµένων αγαθών ή υπηρεσιών, να επιλέγει, προσλαµβάνει και τοποθετεί το 
προσωπικό, ιδιαίτερα τους προϊσταµένους τµηµάτων, καταστηµάτων ή µονάδων, 
καθώς και να καθορίζει τον τρόπο, χρόνο, τόπο και τις συνθήκες παροχής εργασίας 
και γενικά τους όρους εργασίας. Το διευθυντικό δικαίωµα του εργοδότη πρέπει 
βέβαια να ασκείται σύµφωνα µε το νόµο και επί πλέον πρέπει να µην ασκείται 
καταχρηστικά, η δε αµφισβήτηση της νοµιµότητας συγκεκριµένης πράξης µε την 
οποία ο εργοδότης ασκεί το διευθυντικό του δικαίωµα προς ορισµένη κατεύθυνση δεν 
συνιστά, κατ' αρχήν, συλλογική διαφορά αλλά νοµική διαφορά η οποία δεν µπορεί να 
αποτελέσει νόµιµο αίτηµα απεργίας. Στην περίπτωση αυτή δεν αποτελεί νόµιµο 
αίτηµα απεργίας ο περιορισµός των εξουσιών του εργοδότη που προκύπτουν από το 
διευθυντικό δικαίωµα, εφόσον αυτό δεν ασκείται καταχρηστικά, καθίσταται όµως 
νόµιµη η άσκηση του δικαιώµατος της απεργίας στην περίπτωση που η άσκηση του 
διευθυντικού δικαιώµατος του εργοδότη υπερβαίνει προφανώς τα όρια του άρθρου 
281 ΑΚ, ώστε να ασκείται καταχρηστικά και παράλληλα µε την άσκησή του να 
πλήττεται το σύνολο των εργαζόµενων της επιχείρησης. Και τούτο διότι στην 
περίπτωση αυτή υπερισχύει η συλλογικότητα της διαφοράς της νοµικής της φύσης. 
Το ίδιο συµβαίνει και στην περίπτωση που ο εργοδότης, προκειµένου να 
ανταπεξέλθει οικονοµικά, κατά την άσκηση του εργοδοτικού του δικαιώµατος, 
παραβιάζει συστηµατικά την ισχύουσα ΣΣΕ. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 281, 
Σ: 23, 25, 
Νόµοι: 1264/1982, άρθ. 19, 
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Νόµοι: 1892/1990, άρθ. 38, 
Νόµοι: 2639/1998, άρθ. 2, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * ΧρΙ∆ 2012.756  
 
Αρχή ισότητας - Ιση αµοιβή 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 784 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Αρχή ισότητας. Υπάλληλοι ΕΚΑΒ. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. Αίτηση επαναφοράς των πραγµάτων στην 
προτέρα κατάσταση σε αναγνωριστικόύ χαρακτήρα απόφαση. Απαράδεκτο αίτηµα. 
- Aπό την αρχή της ισότητας, που καθιερώνεται από το άρθρο 4 παρ.1 του Συντ., 
προκύπτει ότι οι νόµοι, καθώς και οι κανονιστικού περιεχοµένου διατάξεις που 
εκδίδονται µετά από νοµοθετική εξουσιοδότηση, κατά τη ρύθµιση ουσιωδώς οµοίων 
καταστάσεων και κατηγοριών προσώπων δεν µπορούν να επιχειρούν αυθαιρέτως 
δυσµενείς διακρίσεις σε βάρος ορισµένης κατηγορίας εργαζοµένων που παρέχουν 
υπό τις αυτές συνθήκες όµοια εργασία, εκτός αν η διαφορετική ρύθµιση δεν είναι 
αυθαίρετη αλλά επιβάλλεται από λόγους γενικότερου κοινωνικού ή δηµοσίου 
συµφέροντος, οπότε οι εργαζόµενοι για τους οποίους συντρέχουν οι λόγοι αυτοί 
αποτελούν ιδιαίτερη κατηγορία. Η ισότητα αµοιβής µεταξύ εργαζοµένων µε σχέση 
ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στην ίδια κατηγορία και παρέχουν την ίδια υπό τις 
αυτές συνθήκες εργασία επιβάλλεται και από το άρθρο 22 παρ. 1 εδ. β' του 
Συντάγµατος το οποίο αποτελεί ειδικότερη εκδήλωση της αρχής της ισότητας του 
άρθρου 4 παρ. 1 του Συντάγµατος (ΟλΑΠ 15/1997).  
Συνεπώς, αν γίνει µε νόµο ειδική ρύθµιση για ορισµένη κατηγορία προσώπων και 
αποκλείεται από τη ρύθµιση αυτή κατά αδικαιολόγητη δυσµενή διάκριση άλλη 
κατηγορία προσώπων για την οποία συντρέχει ο ίδιος λόγος που δικαιολογεί την 
ειδική αυτή µεταχείριση, η διάκριση είναι ανίσχυρη ως αντισυνταγµατική και προς 
αποκατάσταση της συνταγµατικής αρχής της ισότητας πρέπει να εφαρµοσθεί η 
νοµοθετική ρύθµιση και για εκείνους εις βάρος των οποίων έγινε η δυσµενής 
διάκριση, διότι µόνο µε τον τρόπο αυτό αίρεται η κατά παράβαση των άνω διατάξεων 
του Συντάγµατος δηµιουργούµενη ανισότητα (ΟλΑΠ 12/1992). Ο κανόνας όµως 
αυτός δεν εφαρµόζεται επί συγκεκριµένης, βάσει διατάξεως νόµου, παροχής προς 
ορισµένη κατηγορία µισθωτών σε σχέση µε µισθωτούς, οι οποίοι ανήκουν σε 
διαφορετικές κατηγορίες, όπως είναι αυτοί που έχουν διαφορετικό εργοδότη και 
διαφορετικούς, ενόψει του είδους της εργασίας τους, όρους απασχολήσεως και 
απολαβών. Ούτε επιτρέπεται η σύγκριση να γίνει επιλεκτικά µε βάση ορισµένη µόνο 
µισθολογική παροχή χωρίς συσχετισµό προς το ευρύτερο σύνολο αποδοχών, στο 
οποίο αυτή περιλαµβάνεται.  
- Κατά το άρθρο 579 παρ. 2 Κ.Πολ.∆. "αν αποδεικνύεται προαποδεικτικώς εκούσια ή 
αναγκαστική εκτέλεση της απόφασης που αναιρέθηκε, ο Άρειος Πάγος, αν υποβληθεί 
αίτηση µε το αναιρετήριο ή µε τις προτάσεις ή µε αυτοτελές δικόγραφο που 
κατατίθεται στη γραµµατεία του Αρείου Πάγου ως την παραµονή της συζήτησης, 
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διατάζει µε την αναιρετική απόφαση την επαναφορά των πραγµάτων στην κατάσταση 
που υπήρχε πριν από την εκτέλεση". Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι µε την 
αίτηση επαναφοράς των πραγµάτων στην κατάσταση που υπήρχε πριν από την 
εκτέλεση ο αιτών µπορεί να ζητήσει επί χρηµατικής παροχής να του επιστραφούν το 
κεφάλαιο, οι τόκοι επί του κεφαλαίου τους οποίους κατέβαλε, καθώς και τα 
δικαστικά έξοδα, τα έξοδα της επιταγής και της παραγγελίας προς εκτέλεση. Η 
αίτηση επαναφοράς πρέπει να είναι σαφής, ορισµένη, να περιέχει τα από τα άρθρα 
118 -120 ΚΠολ∆ικ προβλεπόµενα στοιχεία και επί χρηµατικής παροχής πρέπει να 
αναφέρεται σ' αυτή το ζητούµενο χρηµατικό ποσό που ο αναιρεσείων κατέβαλε. 
Εξάλλου, στην περίπτωση κατά την οποία αντικείµενο της αρχικής διαφοράς ήταν η 
διάγνωση µε αναγνωριστική απόφαση µιας έννοµης σχέσεως, η αίτηση επαναφοράς 
είναι απαράδεκτη. Έτσι δεν µπορεί να ζητηθεί η απόδοση καταβληθέντος χρηµατικού 
ποσού σε εκτέλεση διαταγής πληρωµής, που εκδόθηκε µε βάση αναγνωριστική 
απόφαση, αφού, η διαταγή πληρωµής αποτελεί τίτλο εκτελεστό διαφορετικό και 
ανεξάρτητο από την εν λόγω απόφαση.  
Στην προκείµενη περίπτωση το αναιρεσείον µε το αναιρετήριο υποβάλλει το αίτηµα 
"να υποχρεωθούν οι αναιρεσίβλητοι στην επιστροφή των καταβληθέντων χρηµατικών 
ποσών σε εκτέλεση και για την εξόφληση της αναιρεσιβαλλόµενης απόφασης του 
Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών υπ' αριθµ. 6831/2008". Η αίτηση αυτή 
επαναφοράς των πραγµάτων, ενόψει και του ότι η απόφαση του Πολυµελούς 
Πρωτοδικείου, έχει αναγνωριστικό χαρακτήρα, είναι, προεχόντως, απαράδεκτη και 
πρέπει να απορριφθεί.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 579, 
Σ: 4, 22, 25, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * Ελ∆νη 2012.1562  
 
Αρχή ισότητας - Ιση αµοιβή 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 131 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Αρχή ισότητας. Μισθολογική παροχή σε υπαλλήλους ∆ηµοσίου, ΟΤΑ και ΝΠ∆∆. 
- Η διάταξη του άρθρ. 4 § 1 του Συντάγµατος, η οποία ορίζει ότι οι Έλληνες είναι ίσοι 
ενώπιον του νόµου και καθιερώνει όχι µόνο την ισότητα των Ελλήνων έναντι του 
νόµου αλλά και την ισότητα του νόµου έναντι αυτών, δεσµεύει και τον κοινό 
νοµοθέτη και τον υποχρεώνει, όταν πρόκειται να ρυθµίσει ουσιωδώς όµοια 
πράγµατα, σχέσεις ή καταστάσεις και κατηγορίες προσώπων, να µη µεταχειρίζεται 
κατά τρόπο ανόµοιο τις περιπτώσεις αυτές εισάγοντας εξαιρέσεις και κάνοντας 
διακρίσεις, εκτός αν αυτό επιβάλλουν λόγοι κοινωνικού ή δηµοσίου συµφέροντος, η 
συνδροµή των οποίων υπόκειται στον έλεγχο των δικαστηρίων. Εποµένως, αν γίνει 
από τον νόµο ειδική ρύθµιση για ορισµένη κατηγορία προσώπων και αποκλείεται από 
τη ρύθµιση αυτή κατ' αδικαιολόγητη δυσµενή διάκριση άλλη κατηγορία προσώπων, 
για την οποία συντρέχει ο ίδιος λόγος που επιβάλει την ειδική µεταχείριση, η διάταξη 
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αυτή που εισάγει τη δυσµενή αυτή µεταχείριση, είναι ανίσχυρη ως αντισυνταγµατική. 
Τα ίδια ισχύουν και όταν η ειδική ρύθµιση αφορά µισθό, σύνταξη ή άλλη παροχή 
προς δηµόσιο λειτουργό ή υπάλληλο και γενικώς µισθωτό, οπότε, στην περίπτωση 
κατά την οποία γίνεται αδικαιολόγητη διάκριση, τα δικαστήρια επιδικάζουν την 
παροχή αυτή και σε εκείνους που αδικαιολόγητα εξαιρούνται, χωρίς αυτό να σηµαίνει 
ότι παραβιάζεται από τη δικαστική εξουσία η αρχή της διακρίσεως των εξουσιών που 
θεσπίζεται από τα άρθρ. 1, 26, 73 επ. και 87 επ. του Συντάγµατος, αφού τα 
δικαστήρια στην περίπτωση αυτή υποχρεούνται σύµφωνα µε τα άρθρ. 87 § § 1 και 2, 
93 § 4 και 120 § 2 του Συντ., να ασκήσουν έλεγχο στο έργο της νοµοθετικής εξουσίας 
και να εφαρµόσουν σε όλη την έκταση την αρχή της ισότητας και µε βάση την αρχή 
αυτή να καταλήξουν στην εφαρµογή του νόµου που περιέχει την ευµενή ρύθµιση. 
Εάν τα δικαστήρια περιορίζονταν να κηρύξουν µόνο την αντισυνταγµατικότητα της 
διατάξεως που εισάγει τη δυσµενή διάκριση, χωρίς να µπορούν να επεκτείνουν την 
ειδική ευµενή ρύθµιση και υπέρ εκείνου σε βάρος του οποίου έγινε η δυσµενής 
διάκριση, τότε θα παρέµενε η αντισυνταγµατική ανισότητα και δεν θα έχει 
ουσιαστικό περιεχόµενο η ζητούµενη δικαστική προστασία. Αυτό δε δεν αντίκειται 
στο άρθρ. 80 § 1 του Συντ., κατά το οποίο "µισθός, σύνταξη, χορηγία ή αµοιβή ούτε 
εγγράφεται στον προϋπολογισµό του Κράτους ούτε παρέχεται χωρίς οργανικό ή άλλο 
ειδικό νόµο", διότι ο νόµος υπάρχει και είναι αυτός που περιέχει την ευµενή διάταξη 
(ΟλΑΠ 28/1992, 13/91, ΑΠ 60/2002).  
Περαιτέρω, κατά το άρθρ. 13 § 1 του Ν. 2738/99, (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 ρυθµισθούν κανονιστικώς βάσει υπάρχουσας σχετικής εξουσιοδότησης 
νόµου, β) είτε την προώθηση σχετικής νοµοθετικής ρυθµίσεως των θεµάτων της 
συµφωνίας. Αντικείµενο του περιεχοµένου της συµφωνίας µπορεί να αποτελεί και ο 
χρόνος υλοποίησης της δέσµευσης για την έκδοση κανονιστικών πράξεων ή 
προώθησης νοµοθετικών ρυθµίσεων κατά περίπτωση. Με το άρθρ. 14 του Ν. 
3016/2002 "για την εταιρική διακυβέρνηση, θέµατα µισθολογίου και άλλες διατάξεις" 
ορίσθηκαν µεταξύ άλλων τα εξής: "1. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών 
Οικονοµίας και Οικονοµικών, Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης 
και του κατά περίπτωση αρµοδίου υπουργού ρυθµίζονται τα θέµατα των συλλογικών 
συµφωνιών που συνάπτονται κατ' εφαρµογή των διατάξεων του άρθρ. 13 του Ν. 
2738/1999 και αφορούν θέµατα µισθών και αµοιβών, συµπεριλαµβανοµένων και 
αυτών που υπεγράφησαν κατά το έτος 2001. 2. Με όµοιες αποφάσεις οι ρυθµίσεις της 
προηγούµενης παραγράφου είναι δυνατόν να επεκτείνονται εν όλω ή εν µέρει και στο 
λοιπό προσωπικό του ∆ηµοσίου, των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και 
λοιπών νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.∆.∆.), που δεν συµµετείχε στη 
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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 
Ν.Π.∆.∆., περιορίζονται στις υφιστάµενες από τον προϋπολογισµό τους δυνατότητες. 
4. Με τι προβλεπόµενες από τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου αυτού κοινές 
υπουργικές αποφάσεις καθορίζονται ειδικότερα: α) οι δικαιούχοι των παροχών και το 
ύψος τους, λαµβάνοντας υπόψη για τη χορήγηση ή µη των παροχών αυτών το 
συνολικό ποσό των καταβαλλόµενων µηνιαίων αποδοχών και λοιπών παροχών, 
επιδοµάτων και αποζηµιώσεων από οποιαδήποτε πηγή, β) οι όροι, οι προϋποθέσεις 
και οι περιορισµοί για τη χορήγηση των παροχών αυτών, η διαδικασία και ο χρόνος 
καταβολής, καθώς και ο τρόπος αντιµετώπισης της σχετικής δαπάνης, γ) κάθε άλλη 
αναγκαία λεπτοµέρεια για τη χορήγησή τους... Οι διατάξεις του άρθρου αυτού 
ισχύουν από 1.1.2002". ∆υνάµει της προαναφερθείσας εξουσιοδοτικής διατάξεως και 
αφού είχαν προηγηθεί ειδικές συλλογικές συµφωνίες του Ελληνικού ∆ηµοσίου µε 
τους αντίστοιχους κλάδους υπαλλήλων (όπως προαναφέρθηκε, µε την 
προαναφερθείσα εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρ. 14 § 2 του Ν. 3016/2002, η 
ρύθµιση της παρ. 1, δηλαδή της χορήγησης της ειδικής παροχής, µπορούσε να 
επεκτείνεται και στο προσωπικό της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης που δε συµµετείχε στη 
σύναψη των συλλογικών συµφωνιών, του άρθρ. 13 του Ν. 2738/1999), εκδόθηκαν 
πολλές κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (ΚΥΑ), µε τις οποίες χορηγήθηκε η παραπάνω 
χρηµατική παροχή, ύψους 88 ευρώ µηνιαίως για το χρονικό διάστηµα από 1-1-2002 
και 176 Ευρώ από 1-7-2002, σε όλους σχεδόν τους µε σχέση δηµοσίου και ιδιωτικού 
δικαίου υπαλλήλους του Ελληνικού ∆ηµοσίου, των ΟΤΑ και των ΝΠ∆∆, των οποίων 
οι αποδοχές διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 2470/1997 "αναµόρφωση µισθολογίου 
προσωπικού της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και άλλες συναφείς διατάξεις". Ειδικότερα, 
εκδόθηκαν οι αναφερόµενες λεπτοµερώς στην προσβαλλόµενη µε την κρινόµενη 
αναίρεση απόφαση πενήντα πέντε (55) συνολικά κοινές Υπουργικές Αποφάσεις και 
επί πλέον, 1) µε τη 2/44212/0022/ΦΕΚ Β' 1266/27-9-2002 απόφαση των Υπουργών 
Οικονοµίας και Οικονοµικών, Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης 
και του αρµόδιου Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, χορηγήθηκε η ειδική αυτή παροχή 
σε όλους τους υπαλλήλους του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας και µε τη 
2/35486/0022/ΦΕΚ Β'1081/4-8-2003 ΚΥΑ των προαναφερθέντων, η οποία 
συµπληρώθηκε µε τη 2/55350/1022/ΦΕΚ Β 173/24-11-2003 όµοια, χορηγήθηκε η 
ειδική αυτή παροχή σε όλους τους υπαλλήλους των ΝΠ∆∆ που εποπτεύονται από το 
Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, των οποίων οι αποδοχές διέπονται από τον Ν. 
2470/1997, δηλαδή στους υπαλλήλους του Πανελληνίου Φαρµακευτικού Συλλόγου, 
του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, της Ελληνικής Οδοντιατρικής Εταιρείας, της 
Μέσης Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής Αθηνών "Α. ΦΛΕΜΙΝΓΚ" και όλων των 
Πε-Συ Υγείας της Χώρας. Από τα προαναφερόµενα προκύπτει ότι η µισθολογική 
αυτή παροχή χορηγήθηκε σε όλους τους µονίµους και µε σύµβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου υπαλλήλους των ανωτέρω Υπουργείων, Οργανισµών, ΝΠ∆∆ και 
ΟΤΑ, των οποίων οι αποδοχές διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 2470/97, καθώς και 
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στους αποσπασµένους ή τοποθετούµενους από άλλα Υπουργεία, ΟΤΑ και λοιπά 
ΝΠ∆∆. Όλες οι προαναφερθείσες ΚΥΑ έχουν ουσιωδώς όµοιο περιεχόµενο: 
Επικαλούνται τις διατάξεις των αρθρ. 14 του Ν. 3016/2002 και 1 του Ν. 3029/2002, 
καθορίζουν το ποσό της ειδικής παροχής σε 88 ευρώ από 1-1-2002 και σε 176 Ευρώ 
από 1-7-2002, ορίζουν ότι η καταβολή αυτής εξακολουθεί και κατά το χρονικό 
διάστηµα των θεσµοθετηµένων αδειών (κανονικών, συνδικαλιστικών, εκπαιδευτικών, 
λοχείας, κινήσεως κλπ), ότι υπόκειται στις συνήθεις κρατήσεις των επιδοµάτων και 
ότι συνεντέλλεται µε τις µηνιαίες αποδοχές των δικαιούχων και αναφέροντας ως 
τέτοιους όλους τους υπαλλήλους της αντίστοιχης υπηρεσίας που αφορά η απόφαση, 
χωρίς µνεία κάποιου λόγου ή αιτίας που δικαιολογεί τη χορήγησή της ειδικά στους εν 
λόγω υπαλλήλους. Ενώ δηλαδή η χορήγηση της µηνιαίας ειδικής παροχής του άρθρ. 
14 του Ν. 3016/2002 προβλέφθηκε προκειµένου να εξοµαλυνθούν οι µισθολογικές 
διαφορές υπέρ των χαµηλόµισθων υπαλλήλων, οι οποίοι δεν λαµβάνουν πρόσθετες 
µισθολογικές παροχές, µε τις προαναφερόµενες υπουργικές αποφάσεις χορηγήθηκε η 
ειδική αυτή παροχή χωρίς να γίνεται στις διατάξεις τους η συγκεκριµένη αναφορά ότι 
δεν λαµβάνουν πράγµατι πρόσθετες µισθολογικές παροχές. Έτσι µε τη χορήγηση της 
αµοιβής αυτής και µάλιστα σε ιδιαίτερα σύντοµο χρονικό διάστηµα σε µεγάλο αριθµό 
υπαλλήλων που αφενός δεν πληρούσαν αποδεδειγµένα την εν λόγω προϋπόθεση και 
αφετέρου ευρίσκονταν σε τελείως διαφορετικές µεταξύ τους εργασιακές συνθήκες, η 
παροχή αυτή απέκτησε τον χαρακτήρα µισθολογικής παροχής που προσαυξάνει, 
χωρίς άλλη προϋπόθεση, τον µισθό όλων ανεξαιρέτως των υπαλλήλων του ∆ηµοσίου, 
ΟΤΑ και ΝΠ∆∆, που αµείβονται σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του 
µισθολογίου του προσωπικού της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης.  
Εξάλλου, µε το άρθρ. 24 § 2 του Ν. 3205/2003 "µισθολογική ρύθµιση λειτουργών και 
υπαλλήλων του ∆ηµοσίου, ΝΠ∆∆ και ΟΤΑ, µονίµων στελεχών των Ενόπλων 
∆υνάµεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού και 
Λιµενικού Σώµατος και άλλες συναφείς διατάξεις", ορίσθηκε µεταξύ άλλων ότι ποσά 
που καταβάλλονται µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, σύµφωνα µε κοινές 
αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, Εσωτερικών, ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και του κατά περίπτωση αρµόδιου υπουργού που 
εκδόθηκαν κατ' εξουσιοδότηση του άρθρ. 14 του Ν. 3016/2002 ως ειδική παροχή, 
διατηρούνται ως προσωπική διαφορά µειούµενη από οποιαδήποτε µελλοντική 
χορήγηση νέου επιδόµατος, παροχής ή αποζηµιώσεως ή από αύξηση του κινήτρου 
απόδοσης του άρθρ. 12 του παρόντος νόµου, από της ενάρξεως δε ισχύος του νόµου 
αυτού (1-1-2004) οι ανωτέρω ΚΥΑ καταργούνται (βλ. και άρθρ. 28 § 4 του ίδιου 
νόµου). Εποµένως, η διαδοχική χορήγηση της ειδικής παροχής του άρθρ. 14 του Ν. 
3016/2002 σε όλους σχεδόν τους υπαλλήλους του ∆ηµοσίου, των ΟΤΑ και των 
ΝΠ∆∆ που αµείβονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του µισθολογίου του προσωπικού 
της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, αδιακρίτως του φορέα, της φύσεως, του είδους και των 
συνθηκών εργασίας αυτού, κατέστησε την παροχή αυτή προσαύξηση του µισθού. 
Έτσι, κάθε υπάλληλος αµειβόµενος σύµφωνα µε τις διατάξεις αυτές δικαιούται, κατ' 
εφαρµογή της αρχής της ισότητας, να λαµβάνει ως τµήµα του µισθού το την εν λόγω 
παροχή, την οποία µόνο από 1-1-2004 (έναρξη ισχύος του Ν. 3205/2003) και 
εντεύθεν δεν δικαιούται να λαµβάνει ή λαµβάνει µειωµένη, εφόσον αποδειχθεί ότι ο 
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συγκεκριµένος υπάλληλος λαµβάνει κάποια πρόσθετη µισθολογική παροχή σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του άρθρ. 14 του Ν. 3016/2002 ή του χορηγήθηκε κάποια νέα παροχή 
ή αυξήθηκε το κίνητρο απόδοσης. 
∆ιατάξεις: 
Σ: 1, 4, 26, 73 επ., 87, 93, 120,  
Νόµοι: 2738/1999, άρθ. 13, 
Νόµοι: 3016/2002, άρθ. 14,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * Ελ∆νη 2012.1562  
 
Αρχή ισότητας - Ιση αµοιβή 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1897 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Αρχή ισότητας. Γιατροί και ειδικευόµενοι γιατροί. Επίδοµα 200 Ευρώ του άρθρου 
35 του Ν. 3329/2005. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Αναιρείται η 
προσβαλλόµενη απόφαση. 
- 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). ∆εν αντίκειται, συνεπώς 
στη συνταγµατική αρχή της ισότητας και δεν αποκλείει στον νοµοθέτη τη δυνατότητα 
διαφορετικής ρύθµισης περιπτώσεων που τελούν υπό διαφορετικές ή ειδικές 
συνθήκες, δηλαδή περιπτώσεων ανοµοίων, καθώς και όταν άλλος είναι ο ρυθµιστικός 
παράγοντας που καθορίζει τη µισθολογική κατάσταση µιας κατηγορίας υπαλλήλων 
από εκείνον που ρυθµίζει την ίδια κατάσταση άλλης κατηγορίας υπαλλήλων, αφού η 
ρύθµιση του πιο πάνω θέµατος από τον ένα παράγοντα, µη δυναµένη να υπερβεί το 
πεδίο ισχύος της, δεν µπορεί να θεωρηθεί µε την παράλειψη ρύθµισης του ίδιου 
θέµατος άλλης κατηγορίας ως παραβιάζουσα την αρχή της ισότητας (ΟλΑΠ 
13/1997).  
- Το άρθρο 35 του Ν. 3329/2005 ορίζει ότι: "1. Στο προσωπικό που υπηρετεί στην 
Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και 
στους αποσπασµένους σε αυτή και στο µετακλητό προσωπικό, χορηγείται µηνιαίο 
επίδοµα ειδικής απασχόλησης που ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων (200) ευρώ για 
το χρονικό διάστηµα από την 1η Ιανουαρίου 2005 και εφεξής. 2. Το επίδοµα αυτό δεν 
συµψηφίζεται µε την προσωπική διαφορά που προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 2 
του άρθρου 24 του Ν. 3205/2003. 3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας 
και Οικονοµικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης το επίδοµα αυτό µπορεί 
να αναπροσαρµόζεται". Περαιτέρω, µε το άρθρο 13 παρ. 1 του Ν. 3627/2007, 
ορίσθηκε ότι "∆ικαιούχοι του επιδόµατος ειδικής απασχόλησης του άρθρου 35 του ν. 
3329/2005, όπως αυτό ισχύει, είναι και όσοι υπηρετούν στις Κεντρικές Υπηρεσίες 
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των Υγειονοµικών Περιφερειών". Σύµφωνα µε την εισηγητική έκθεση του ως άνω 
νόµου 3329/2005, η χορήγηση του παραπάνω βοηθήµατος αιτιολογείται ως εξής: 
"Προτείνεται η χορήγηση του επιδόµατος ειδικής απασχόλησης στους υπαλλήλους 
της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
(Τακτικό προσωπικό και µετακλητοί υπάλληλοι) και στους αποσπασµένους σε αυτή, 
λόγω του αυξηµένου φόρτου εργασίας και των αυξηµένων ευθυνών που τους 
αναλογούν µετά τις αλλαγές που επέρχονται στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας, µε την 
κατάργηση των Πε.ΣΥ.Π., τη δηµιουργία των ∆ιοικήσεων Υγειονοµικών 
Περιφερειών (∆.Υ.Π.Ε.) και την αναµόρφωση των Νοσοκοµείων σε νοµικά πρόσωπα 
δηµοσίου δικαίου. Συγκεκριµένα, µετά τις ανωτέρω δοµικές αλλαγές στο χώρο της 
υγείας, οι εργαζόµενοι στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης έχουν αναλάβει έναν συντονιστικό και επιτελικό ρόλο, ο 
οποίος συνίσταται στην παρακολούθηση και στο συντονισµό των δραστηριοτήτων 
όλων των ανωτέρω εποπτευόµενων φορέων, προκειµένου να επιτευχθεί η καλύτερη 
δυνατή οργάνωση τους, σε όφελος του χρήστη των υπηρεσιών υγείας. Είναι σαφές ότι 
ο συντονιστικός και επιτελικός αυτός ρόλος συνεπάγεται αυξηµένες ευθύνες και 
υποχρεώσεις, οι οποίες επιβάλλουν τη χορήγηση του επιδόµατος ειδικής 
απασχόλησης. Εξάλλου, οι εργαζόµενοι στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης είχαν ήδη επιφορτισθεί µε πρόσθετες 
υποχρεώσεις, στα πλαίσια των υπηρεσιακών τους καθηκόντων, µετά τις αλλαγές που 
επήλθαν στο χώρο της υγείας µε τους νόµους 2889/2001, 3106/2003, 3204/2003 και 
3209/2003 (ίδρυση Ε.ΣΥ.Κ.Φ., εποπτεία του προγράµµατος "Βοήθεια στο Σπίτι", 
υπαγωγή των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας στην αρµοδιότητα του Υπουργείου 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης). Περαιτέρω, η αλλαγή του συστήµατος 
προµηθειών των νοσοκοµείων, µε τη δηµιουργία µιας ενιαίας επιτροπής στο 
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τη σύσταση ενός εθνικού µητρώου 
προµηθευτών και την κατάρτιση ενιαίου κωδικολογίου για όλα τα προµηθευόµενα 
είδη, συνεπάγεται επιπρόσθετο φόρτο εργασίας και ευθύνες για τους εργαζοµένους 
στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Για 
όλους τους ανωτέρω λόγους προτείνεται η χορήγηση του επιδόµατος ειδικής 
απασχόλησης στο προσωπικό που υπηρετεί στην Κεντρική Υπηρεσία του 
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και στο αποσπασµένους σε αυτή" 
(βλ. την άνω ΕισΕκθ σε ΚωδΝοΒ 2005, 560). Η χορήγηση δηλαδή του επιδόµατος 
ειδικής απασχόλησης του άρθρου 35 του Ν. 3329/2005 συνάπτεται ευθέως και 
αµέσως µε την προϋπόθεση οι αξιούντες αυτό να απασχολούνται πραγµατικά στην 
Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (η οποία 
έχει και βάρος της υλοποίησης των προγραµµατισµένων µεταρρυθµίσεων στον χώρο 
της υγείας) και όχι απλώς να κατέχουν οργανική θέση στο εν λόγω Υπουργείο 
(Γνωµ.ΝΣΚ 44/2006 ΝΟΜΟΣ). Εξάλλου, οι Υπάλληλοι της Κεντρικής Υπηρεσίας 
του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης υπάγονται στο ενιαίο 
µισθολογικό καθεστώς των δηµοσίων υπαλλήλων των Ν. 2470/1997 και 3205/2003, 
Μέρος Α' (άρθρα 1 - 28). Όσον αφορά τους γιατρούς του Εθνικού Συστήµατος 
Υγείας (ΕΣΥ), αυτοί περιλαµβάνονται στην κατηγορία των υπαλλήλων γα τους 
οποίους ισχύει ειδικό µισθολόγιο, σύµφωνα µε το άρθρο 30 του Ν. 1397/1983 
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"Εθνικό Σύστηµα Υγείας" και ήδη µε το Κεφ. Γ του Ν. 3205/2003, που φέρει τον 
τίτλο "ΙΑΤΡΟΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ", στα άρθρα 43-45 του οποίου 
ρυθµίζονται τα µισθολογικά θέµατα των ιατρών του ΕΣΥ, ενώ εξαιρούνται από την 
υπαγωγή τους στο ενιαίο µισθολόγιο των δηµοσίων εν γένει υπαλλήλων τόσο µε το 
άρθρο 1 παράγραφος 2 περ. δ' του Ν. 2470/1997 όσο και µε την προαναφερθείσα 
διάταξη του άρθρου 1 παράγραφος 2 περ. β του Ν. 3205/2003. Στους γιατρούς του 
ΕΣΥ περιλαµβάνονται και οι ειδικευόµενοι ιατροί, σύµφωνα µε το άρθρο 28 του Ν. 
1397/1933, καθώς και το άρθρο 43 παράγραφος 1 περ. δ' του Ν. 3205/2003, η σχέση 
δε εργασίας που τους συνδέει µε το Νοσοκοµείο είναι ιδιωτικού δικαίου, κατ' άρθρο 1 
παράγραφος 2 του Ν. 123/1975 (ΑΠ 1084/1998). Τέλος, κατά το άρθρο 6 του Π.∆. 
95/2000 (Οργανισµός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας), "Το Υπουργείο Υγείας 
και Πρόνοιας περιλαµβάνει την Κεντρική Υπηρεσία και τις Αποκεντρωµένες 
Υπηρεσίες. Η Κεντρική Υπηρεσία διαρθρώνεται σε Γενικές ∆ιευθύνσεις, Τµήµατα, 
Γραφεία και Αυτοτελείς Υπηρεσίες, ως εξής: ...". Σύµφωνα µε τα ανωτέρω και στα 
πλαίσια του διαµορφωθέντος µε τις προαναφερθείσες διατάξεις για τους ιατρούς του 
ΕΣΥ ειδικού µισθολογίου δεν αντίκειται στη διάταξη του άρθρου 4 παράγραφος 1 
του Συντάγµατος η µη πρόβλεψη για τη χορήγηση και σε αυτούς της ως άνω 
µισθολογικής παροχής, αφού οι ιδιαίτερες συνθήκες υπό τις οποίες εργάζονται και για 
τις οποίες ειδικώς αµείβονται, καθιστούν τη ρύθµιση αυτή συµβατή µε τους ορισµούς 
του άρθρου 4 του Συντάγµατος και δεν συνιστά άνιση δυσµενή µεταχείριση τους 
έναντι των υπολοίπων εν γένει δηµοσίων υπαλλήλων, µεταξύ δε αυτών και των 
υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, που λαµβάνουν την παροχή αυτή, διότι δεν πρόκειται για κατηγορίες 
προσώπων που τελούν υπό ουσιωδώς όµοιες συνθήκες, αλλά, όπως προαναφέρθηκε, 
αποτελούν ιδιαίτερη κατηγορία δηµοσίων λειτουργών ως προς τη µισθολογική και 
την υπηρεσιακή τους εν γένει κατάσταση (βλ. και ΑΠ 1593/2009).  
∆ιατάξεις: 
Σ: 4, 22,  
Νόµοι: 3329/2005, άρθ. 35, 
Νόµοι: 3627/2007, άρθ. 13,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * Ελ∆νη 2012.1563  
 
Αρχή ισότητας - Ταµείο Συντάξεων και Προνοίας Προσωπικού ΑΤΕ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 378 
Έτος: 2010 
Περίληψη: - Αρχή της ισότητας. Ανώτατο όριο εφάπαξ καταβολής στους 
ασφαλισµένους του Ταµείου Συντάξεων και Προνοίας Προσωπικού της Αγροτικής 
Τράπεζας της Ελλάδος. Αντισυνταγµατικότητα των διατάξεων του άρθρου 7 παρ. 3 
του Ν. 2087/1992 που θεσπίζουν τον περιορισµό του ανωτάτου ορίου ως 
αντικειµένων στο περιεχόµενο των άρθρων 4 παρ. 1 και 22 παρ. 5 του Συντάγµατος, 
δεδοµένου ότι το προβλεπόµενο βοήθηµα έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 1 και 22 παρ. 5 του ισχύοντος Συντάγµατος, 
που ορίζουν ότι "οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόµου" (4 παρ. 1) και "το κράτος 
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µεριµνά για την κοινωνική ασφάλιση των εργαζοµένων, όπως νόµος ορίζει" (22 παρ. 
5), προκύπτει δέσµευση του νοµοθέτη, ο οποίος δεν δύναται, κατά τη ρύθµιση 
ουσιωδώς όµοιων πραγµάτων, σχέσεων ή καταστάσεων και κατηγοριών προσώπων, 
να µεταχειρίζεται τις περιπτώσεις αυτές κατά τρόπο ανόµοιο, εισάγοντας εξαιρέσεις 
και κάνοντας διακρίσεις, εκτός αν η διαφορετική ρύθµιση δεν είναι αυθαίρετη αλλά 
επιβάλλεται από λόγους γενικότερου κοινωνικού ή δηµόσιου συµφέροντος, η 
συνδροµή του οποίου υπόκειται στον έλεγχο των δικαστηρίων. Η δέσµευση δε αυτή 
του νοµοθέτη υφίσταται και κατά την εκδήλωση της κρατικής µέριµνας για την 
κοινωνική ασφάλιση των εργαζοµένων και επιβάλλει τη συµµετοχή αυτών στο 
σύστηµα παροχών και αντιπαροχών της κοινωνικής ασφάλισης, µεταξύ των οποίων 
και η παροχή εφάπαξ βοηθήµατος - αποζηµίωσης στους εξ αυτών αποχωρούντες από 
την ενεργό υπηρεσία, µε ίσους όρους. Έτσι, η συνταγµατικώς επιτρεπτή εισαγωγή µε 
νόµο, ανώτατου ορίου στο παρεχόµενο από το φορέα εφάπαξ βοήθηµα, τελεί υπό την 
προϋπόθεση, ότι αυτό δεν έχει αµιγώς ανταποδοτικό χαρακτήρα, το ασφαλιστικό 
δηλαδή κεφάλαιο από το οποίο καταβάλλεται, δεν σχηµατίζεται αποκλειστικά, κατά 
τη νοµοθεσία που το διέπει, µε κρατήσεις από τις αποδοχές των ασφαλισµένων αλλά 
συµµετέχουν στο σχηµατισµό του και άλλοι, ιδίως κοινωνικοί πόροι ή ουσιώδεις 
επιβαρύνσεις τρίτων (ΑΠ Ολοµ. 32/1995 και 567/1986). 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.  
- 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 ATΕ, 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 
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εργασίες της Τράπεζας σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 13 του Ν. 
1256/1982. Το ποσό αυτό καθορίζεται κάθε χρόνο µε απόφαση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου της Τράπεζας, ε) οι τόκοι και γενικά οι πρόσοδοι των κεφαλαίων και 
κάθε άλλου περιουσιακού στοιχείου του Κλάδου Πρόνοιας". Εξάλλου, η ίδια ως άνω 
υπουργική απόφαση στο άρθρο 34 ορίζει, ότι: "1. Οι ασφαλισµένοι του Κλάδου 
(νοείται Πρόνοιας) δικαιούνται εφάπαξ βοηθήµατος υπό τις προϋποθέσεις: α) ... β) 
Εφόσον αποχωρήσουν από την υπηρεσία της Τράπεζας λόγω συµπλήρωσης του 
ορίου ηλικίας που προβλέπεται από τον Οργανισµό της ή για οποιουσδήποτε άλλους 
λόγους, εφόσον έχουν χρόνο πραγµατικής υπηρεσίας στην Αγροτική Τράπεζα, 
ασφαλισµένη στον Κλάδο Πρόνοιας, όχι από αναγνώριση, πέντε (5) τουλάχιστον 
ετών, 2) το εφάπαξ βοήθηµα υπολογίζεται στον τελευταίο ετήσιο µισθό, όπως αυτός 
καθορίζεται στην εποµένη παράγραφο, κατά την ακόλουθη κλίµακα: 4% για κάθε 
χρόνο ασφάλισης από του 1ου µέχρι και του 10ου, 8% για κάθε χρόνο ασφάλισης από 
του 11ου µέχρι και του 15ου, 10% για κάθε χρόνο ασφάλισης από του 16ου µέχρι και 
του 32ου, 3) για την εφαρµογή των διατάξεων της προηγουµένης παραγράφου ... 
ετήσιος µισθός λογίζεται το άθροισµα δεκατεσσάρων (14) µισθών βάσης, µε βάση το 
µήνα εξόδου του ασφαλισµένου από την υπηρεσία, προσαυξηµένων µε τα επιδόµατα 
- πολυετούς υπηρεσίας, βαθµού θέσεως, επιστηµονικής απόδοσης, γάµου, τέκνων και 
αυτόµατης τιµαριθµικής αναπροσαρµογής (Α.Τ.Α.), 4) αν διακοπεί η χορήγηση των 
επιδοµάτων γάµου, τέκνων και θέσεως πριν από τη συµπλήρωση πενταετίας, για τον 
καθορισµό του εφάπαξ βοηθήµατος λαµβάνονται ποσοστά των επιδοµάτων αυτών ως 
εξής: Αν ο ασφαλισµένος αποχώρησε από την υπηρεσία µέσα στον πρώτο χρόνο από 
τη διακοπή, λαµβάνεται υπόψη το 90% του επιδόµατος, µέσα στο δεύτερο χρόνο το 
80%, µέσα στον τρίτο χρόνο το 70%, µέσα στον τέταρτο χρόνο το 60% και µέσα στον 
πέµπτο χρόνο το 50%. Μετά τον πέµπτο χρόνο διακοπής του επιδόµατος δεν 
υπολογίζονται τα επιδόµατα γάµου, τέκνων και θέσεως για τον καθορισµό του 
εφάπαξ βοηθήµατος". Περαιτέρω, το άρθρο 37 του Ν. 2084/1992 (ΦΕΚ Α' 165), το 
οποίο εντάσσεται στο ∆' Κεφάλαιο του έχοντος τον τίτλο "Ρυθµίσεις για τους 
ασφαλιζόµενους στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης από 1.1.1993" Τρίτου Μέρους 
του εν λόγω νόµου, ορίζει ότι: "Η συνολική εισφορά ασφάλισης για εφάπαξ βοήθηµα 
σε φορείς ασφάλισης πρόνοιας ορίζεται σε ποσοστό 4% και βαρύνει αποκλειστικά 
τους ασφαλισµένους". Εξάλλου, ο ίδιος Ν. 2084/1992 στο άρθρο 57 του ∆' 
Κεφαλαίου του Τετάρτου Μέρους του, έχοντος τον τίτλο "Ρυθµίσεις για τους 
ασφαλισµένους µέχρι 31.12.1992" ορίζει τα εξής: "1. Η προβλεποµένη από τις οικείες 
διατάξεις των φορέων ασφαλίσεως πρόνοιας των Υπαλλήλων των Τραπεζών: 
Εθνικής, Ελλάδος και Κτηµατικής, Αγροτικής, Ε.Τ.Β.Α., Ιονικής και Λαϊκής και 
Εµπορικής, του Ο.Τ.Ε. και του Κλάδου Πρόνοιας του Ταµείου Ασφαλίσεως 
Προσωπικού Ασφαλιστικής Εταιρίας "Η Εθνική" που χορηγούν εφάπαξ βοηθήµατα, 
η εισφορά του εργοδότη µειώνεται προοδευτικά αρχής γενοµένης από 1.1.1993 κατά 
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 
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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 µειώνεται ή αυξάνεται αναλόγως των ετών ασφάλισης, 4) (όπως 
ίσχυε κατά τον κρίσιµο εν προκειµένω χρόνο, πριν, δηλαδή, αντικατασταθεί µε την 
παρ. 4 του άρθρου 84 του Ν. 2676/99 ΦΕΚ Α' 1). Με απόφαση του Υπουργού Υγείας 
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναπροσαρµόζεται κάθε φορά το ανώτατο 
όριο του εφάπαξ βοηθήµατος της προηγουµένης παραγράφου µέχρι του εκάστοτε 
ποσοστού αύξησης των συντάξεων των δηµοσίων υπαλλήλων". Κατ' εξουσιοδότηση 
της τελευταίας αυτής διατάξεως της παρ. 4 του άρθρου 57 του Ν. 2084/92, εκδόθηκαν 
υπουργικές αποφάσεις και, ειδικότερα, η απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων [7/οικ. 1231/1.6.93 ΦΕΚ Β' 404) και οι αποφάσεις του 
Υφυπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 7/οικ. 1490/24.8.94 
(ΦΕΚ Β' 653) και 7/οικ. 1237/6.7. 95 (ΦΕΚ Β' 646)], µε τις οποίες 
αναπροσαρµόσθηκε το ανώτατο όριο του εφάπαξ βοηθήµατος για τα έτη 1993, 1994 
και 1995, αντιστοίχως. Επειδή, από τις εκτεθείσες στην προηγούµενη σκέψη 
διατάξεις συνάγεται ότι το παρεχόµενο εφάπαξ βοήθηµα έχει αµιγώς ανταποδοτικό 
χαρακτήρα, αφού το ασφαλιστικό Κεφάλαιο του Κλάδου Πρόνοιας του ανωτέρω 
Ταµείου σχηµατιζόταν καθ' 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 της αναιρεσίβλητης 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 
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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, ΟλΑΠ 17/2005). 
∆ιατάξεις: 
Σ: 4, 22, 
Νόµοι: 2084/1992, άρθ. 57, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 * Ελ∆νη 2012.1545  
 
Αρχή της ίσης µεταχείρισης - ∆ικαιολογηµένη άνιση µεταχείριση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1031 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αρχή της ίσης µεταχείρισης. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
- Από την αρχή της ίσης µεταχειρίσεως, που απορρέει από τη διάταξη του άρθρου 
288 ΑΚ, κατά την οποία, "ο οφειλέτης έχει υποχρέωση να εκπληρώσει την παροχή 
όπως απαιτεί η καλή πίστη, αφού ληφθούν υπόψη και τα συναλλακτικά ήθη", αλλά 
ευρίσκει έρεισµα και στα άρθρα 4 παρ.1 και 2, 22 παρ.1 του Συντάγµατος και 157 της 
Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕΕ (πρώην 141 της ΣΕΚ), συνάγεται ότι στο πλαίσιο 
εκπληρώσεως της συµβάσεως εργασίας δεν επιτρέπεται η εκ µέρους του εργοδότη 
άνιση µεταχείριση των µισθωτών της αυτής εκµεταλλεύσεως, όταν αυτοί έχουν τα 
ίδια προσόντα και παρέχουν τις ίδιες υπηρεσίες υπό τις αυτές συνθήκες, εκτός αν µια 
συγκεκριµένη απόκλιση δικαιολογείται επαρκώς από κάποια αντικειµενική αιτία. 
Σύµφωνα µε την εν λόγω αρχή, ο εργοδότης οφείλει να επεκτείνει σε όλους τους 
εργαζοµένους, οι οποίοι παρέχουν την ίδια εργασία υπό τις αυτές συνθήκες και µε τα 
αυτά προσόντα, τα µισθολογικά και άλλα υπηρεσιακά ευεργετήµατα, είτε πρόκειται 
για µονοµερείς οικειοθελείς παροχές είτε πρόκειται για παροχές που έχουν αναληφθεί 
συµβατικώς έναντι ορισµένων εργαζοµένων (ΑΠ 1554/2004). Η εν λόγω αρχή, όµως, 
δεν παραβιάζεται όταν οι εξαιρούµενοι από κάποιες παροχές ανήκουν σε διαφορετική 
κατηγορία εργαζοµένων και παρέχουν διαφορετική εργασία (ΑΠ 248/2008).  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ.1 εδ. α' ΚΠολ∆, ιδρύεται λόγος αναίρεσης 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, η δε παραβίαση εκδηλώνεται είτε 
µε ψευδή ερµηνεία είτε µε κακή εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη υπαγωγή. Και 
κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ.19 ΚΠολ∆, ιδρύεται λόγος αναίρεσης αν η 
απόφαση του δικαστηρίου της ουσίας δεν έχει νόµιµη βάση, πράγµα που συµβαίνει 
όταν στις αιτιολογίες, που συνιστούν την ελάσσονα πρόταση του δικανικού 
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συλλογισµού, δεν αναφέρονται διόλου ή αναφέρονται ανεπαρκώς ή αντιφατικώς τα 
πραγµατικά περιστατικά, στα οποία το δικαστήριο της ουσίας στήριξε την κρίση του 
επί ζητήµατος µε ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης και, έτσι, δεν µπορεί να 
ελεγχθεί αν στη συγκεκριµένη περίπτωση συνέτρεχαν οι όροι του κανόνα 
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.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 288, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αρχή της ίσης µεταχείρισης - Εξαίρεση από την αρχή της ίσης αµοιβής 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 989 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Αρχή ίσης µεταχείρισης. Χορήγηση επιδοµάτων. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά το άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγµατος, οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόµου. 
Η διάταξη αυτή καθιερώνει όχι µόνο την ισότητα των Ελλήνων έναντι του νόµου, 
αλλά και την ισότητα του νόµου έναντι αυτών, µε την έννοια ότι δεσµεύει και το 
νοµοθέτη και τον υποχρεώνει, όταν πρόκειται να ρυθµίσει ουσιωδώς όµοια 
πράγµατα, σχέσεις ή καταστάσεις και κατηγορίες προσώπων, να µην αντιµετωπίζει 
κατά τρόπο ανόµοιο τις περιπτώσεις αυτές, εισάγοντας διακρίσεις ή εξαιρέσεις, εκτός 
αν αυτό επιβάλλεται από λόγους γενικότερου κοινωνικού ή δηµόσιου συµφέροντος, 
τη συνδροµή των οποίων ελέγχουν τα δικαστήρια. Συνεπώς, αν γίνει από το νόµο 
ειδική ρύθµιση για ορισµένη κατηγορία προσώπων και αποκλεισθεί από τη ρύθµιση 
αυτή, κατ' αδικαιολόγητη δυσµενή διάκριση, άλλη κατηγορία προσώπων, για την 
οποία συντρέχει ο ίδιος λόγος που επιβάλλει την ειδική εκείνη µεταχείριση, η διάταξη 
που εισάγει τη δυσµενή αυτή µεταχείριση είναι ανίσχυρη, ως αντισυνταγµατική. Στην 
περίπτωση αυτή, προς αποκατάσταση της συνταγµατικής αρχής της ισότητας, πρέπει 
να εφαρµοσθεί και για εκείνους, σε βάρος των οποίων έγινε η δυσµενής διάκριση, η 
διάταξη που ισχύει για την κατηγορία υπέρ της οποίας θεσπίστηκε η ειδική ρύθµιση, 
διότι µόνο µε τον τρόπο αυτό αίρεται η κατάσταση που δηµιουργήθηκε από την 
παραβίαση της ανωτέρω αρχής.  
- Με τη 2026439/3480/0022/1997 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β'462/6-6-1997), 
που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 24 του Ν. 2470/1997, "Αναµόρφωση 
µισθολογίου προσωπικού της δηµόσιας διοίκησης και άλλες συναφείς διατάξεις", οι 
διατάξεις του νόµου αυτού επεκτάθηκαν και έχουν ανάλογη εφαρµογή στο 
προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισµένου χρόνου, 
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που υπηρετεί στο ∆ηµόσιο, ΝΠ∆∆ και ΟΤΑ. Το ίδιο επαναλαµβάνεται για τους 
εργαζοµένους στους ΟΤΑ και στις από 17-2-2001 και 18-7-2002 ΣΣΕ για τους όρους 
αµοιβής και εργασίας του µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού των 
ΟΤΑ (πράξη κατάθεσης Υπ. Εργασίας 92/17-12-2001 και 82/22-7-2002 αντίστοιχα). 
Με το άρθρο 13 του Ν. 2470/1997 προβλέπεται χορήγηση σε διάφορες κατηγορίες 
των δηµοσίων υπαλλήλων µηνιαίου χρηµατικού ποσού ως κινήτρου απόδοσης, για 
την αύξηση της αποδοτικότητας των υπαλλήλων, την ενίσχυση της προσαρµογής στις 
νέες τεχνολογίες και απαιτήσεις, τη βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη, καθώς 
και την πρόσθετη εργασία προς αντιµετώπιση αυξηµένων υπηρεσιακών αναγκών, 
καθορίζονται δε τα κριτήρια για τη χορήγηση αυτού. Εξάλλου, στην παρ. 15 του 
άρθρου 2 του Ν. 2349/1995 ορίζεται ότι ποσοστό (εννέα τοις εκατό (9%)) των 
εσόδων του εθνικού Τυπογραφείου από καταχωρήσεις στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως, ετήσιες συνδροµές, πωλήσεις φύλλων ή διάθεση φωτοαντιγράφων της 
Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως κατατίθεται υπέρ του ∆ηµοσίου και η αντίστοιχη 
πίστωση εγγράφεται στον κρατικό προϋπολογισµό. Το προϊόν του προηγουµένου 
εδαφίου διατίθεται µε απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
Αποκέντρωσης και Οικονοµικών για την παροχή επιδόµατος αυξηµένης ευθύνης 
στους τακτικούς και µε σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου υπαλλήλους της 
κεντρικής υπηρεσίας του πρώην Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης, του 
Εθνικού Τυπογραφείου και της Γραµµατείας του Α.Σ.Ε.Π., περιλαµβανοµένων και 
των µε απόσπαση υπηρετούντων και των αποσπασµένων από το πρώην Υπουργείο 
Προεδρίας της Κυβέρνησης, µε εξαίρεση τους αποσπασµένους από άλλες υπηρεσίες 
ελεγκτές δηµόσιας διοίκησης. Οι σχετικές πιστώσεις εγγράφονται στον 
προϋπολογισµό του Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
Αποκέντρωσης (πρώην Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης), του Εθνικού 
Τυπογραφείου και του Α.Σ.Ε.Π., αντίστοιχα και τακτοποιούνται απολογιστικώς από 
τα έσοδα του προηγουµένου εδαφίου. Με την ίδια ή όµοια απόφαση ρυθµίζεται κάθε 
θέµα που αφορά τη διαχείριση και διάθεση του σχετικού ποσού. Με τα άρθρα 1-4 του 
Ν. 2880/2001 "Πρόγραµµα ΠΟΛΙΤΕΙΑ για τη µεταρρύθµιση και τον εκσυγχρονισµό 
της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και άλλες διατάξεις" θεσπίσθηκε για τη διαρκή βελτίωση 
της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης µε την εισαγωγή νέων τεχνολογιών και την επιµόρφωση και 
βέλτιστη χρήση του ανθρώπινου δυναµικού της, η εκπόνηση κάθε τρία χρόνια από το 
Υπουργείο Εσωτερικών του Εθνικού Σχεδίου ∆ράσεων για τη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση 
(Πρόγραµµα "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"), το οποίο εγκρίνεται µε απόφαση του Υπουργικού 
Συµβουλίου και διαρθρώνεται ενδεικτικά στα αναφερόµενα υποπρογράµµατα 
εξειδικεύεται δε σε κεντρικά και περιφερειακά επιχειρησιακά προγράµµατα, τα 
τελευταία των οποίων αποτελούν την κατά περιφέρεια και τους υπαγόµενους σ' αυτή 
ΟΤΑ α' και β' βαθµίδας εξειδίκευση των στόχων του προγράµµατος (άρθρο 1), 
καθορίσθηκε το όργανο παρακολούθησης του προγράµµατος αυτού (άρθρο 2), 
προσδιορίσθηκαν οι πόροι του (άρθρο 3) και προβλέφθηκε η θέσπιση Κανονισµού 
Εφαρµογής του (άρθρο4). Με το άρθρο 5 του ίδιου νόµου αυξήθηκε το ποσοστό της 
παρ. 15 του άρθρου 2 του Ν. 2349/1995 από 9% σε 25% και ορίσθηκε ότι µε κοινή 
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και 
Οικονοµικών καθορίζονται οι δικαιούχοι του προϊόντος της παραπάνω αυξήσεως, το 
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ύψος της ειδικής πρόσθετης αµοιβής, ο τρόπος καταβολής του και κάθε άλλη 
αναγκαία λεπτοµέρεια. Κατ' εξουσιοδότηση της τελευταίας διάταξης εκδόθηκε η 
2/1969/0022/2001 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 
και Αποκέντρωσης και Οικονοµικών (ΦΕΚ Β' 341/2001), µε την οποία χορηγήθηκε 
στους µόνιµους µε θητεία καθώς και στους µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου υπαλλήλους της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης καθώς και άλλων υπηρεσιών αυτού, 
περιλαµβανοµένων και των µεταταγέντων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 15 
του Π.∆. 30/1996 ή µελλόντων να µεταταγούν, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 
22 του Ν. 2738/1999, στις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, ειδική πρόσθετη αµοιβή, 
καλυπτόµενη από την αύξηση του ποσοστού της παρ. 15 του άρθρου 2 του Ν. 
2349/1995, µε την αιτιολογία ότι αυτή (πρόσθετη αµοιβή) "συµπλέκεται µε τα 
καθήκοντα των υπηρετούντων στο Υπουργείο Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
Αποκέντρωσης, λόγω της σοβαρότητας που παρουσιάζουν τα αντίστοιχα θέµατα, της 
πολυµορφίας τους και της ταχείας αντιµετώπισής τους, πολλές φορές και εκτός των 
εκάστοτε ισχυόντων ωραρίων εργασίας". Από το περιεχόµενο της τελευταίας κοινής 
υπουργικής απόφασης σε συνδυασµό µε τις διατάξεις των άρθρων 13 του Ν. 
2470/1997 και 1-5 του Ν. 2880/2001 προκύπτει ότι, η χορηγηθείσα µε την παραπάνω 
υπουργική απόφαση ειδική πρόσθετη αµοιβή είναι διαφορετική από το κίνητρο 
απόδοσης που θεσπίζεται µε το άρθρο 13 του Ν. 2470/1997 για όλους τους 
υπαλλήλους του ∆ηµοσίου, των ΝΠ∆∆ και των ΟΤΑ και δεν συναρτάται µε το 
πρόγραµµα "ΠΟΛΙΤΕΙΑ", ώστε να έχει καθ' οιονδήποτε τρόπο σχέση µε υπαλλήλους 
των ΟΤΑ. Η προαναφερόµενη ειδική αµοιβή χορηγήθηκε στις προαναφερόµενες 
κατηγορίες υπαλλήλων, ενόψει των καθηκόντων τους και των υπηρεσιών που 
προσφέρουν, οι οποίες είναι διαφορετικές από τις υπηρεσίες των υπαλλήλων των 
ΟΤΑ και παρέχονται υπό διαφορετικές συνθήκες. Κατά συνέπεια, η αµοιβή αυτή δεν 
µπορεί να χορηγηθεί σε όλους γενικά τους υπαλλήλους του ∆ηµοσίου των ΝΠ∆∆ και 
των ΟΤΑ κατ' εφαρµογή της συνταγµατικής αρχής της ισότητας, όπως δεν µπορούν 
να χορηγηθούν στους δηµοσίους υπαλλήλους, κατ' εφαρµογή της ίδιας αρχής και 
άλλες παροχές που χορηγήθηκαν σε συγκεκριµένες κατηγορίες υπαλλήλων και για 
εκτέλεση συγκεκριµένου έργου, µε την επίκληση του άρθρου 13 του Ν. 2470/1997, 
όπως είναι 1) η αποζηµίωση ύψους 100.000 δραχµών κατά µήνα, που χορηγήθηκε για 
το αναφερόµενο διάστηµα στους υπαλλήλους µονίµους κλπ του Υπουργείου Υγείας 
και Πρόνοιας, µε την 2/89151/0022/2001 κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονοµικών και Υγείας Πρόνοιας, 2) διάφορα ποσά, που χορηγήθηκαν για το 
αναφερόµενο χρονικό διάστηµα, ως διαφορά επιδοµάτων ειδικών λογαριασµών και 
του κινήτρου απόδοσης του Ν. 2470/1997, στους υπαλλήλους του Υπουργείου 
Γεωργίας µε την 63753/2000 απόφαση του υπουργού Γεωργίας και 3) η χρηµατική 
παροχή που χορηγήθηκε στους υπαλλήλους του Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. µε τη 
1567/22-12-2000 απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆Ε.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 560, 
Σ: 4, 
Νόµοι: 2349/1995, άρθ. 2,  
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Νόµοι: 2470/1997, άρθ. 13,  
Νόµοι: 2880/2001, άρθ. 1 - 5,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
 
 
Αρχή της ίσης µεταχείρισης - Εξαίρεση από την αρχή της ίσης αµοιβής 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 300 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αρχή της ίσης µεταχείρισης. Αναιρετικοί λόγοι σχετιζόµενοι µε την αοριστία της 
αγωγής. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Από την αρχή της ίσης µεταχείρισης, η οποία απορρέει από τη διάταξη του άρθρου 
288 ΑΚ και ευρίσκει έρεισµα και στα άρθρα 4 παρ. 1 και 22 παρ. 1 εδ. β' του 
Συντάγµατος και 119 της Συνθήκης Ε.Κ., προκύπτει ότι στα πλαίσια της εργασιακής 
συµβάσεως δεν επιτρέπεται η άνιση µεταχείριση από τον εργοδότη των µισθωτών της 
αυτής εκµεταλλεύσεως που έχουν τα ίδια προσόντα και παρέχουν τις ίδιες υπηρεσίες 
υπό τις αυτές συνθήκες, εκτός αν δικαιολογείται η εξαίρεση ή η απόκλιση εξαιτίας 
αντικειµενικού λόγου. Με βάση την παραπάνω αρχή, ο εργοδότης οφείλει να 
επεκτείνει σε όλους τους εργαζοµένους που παρέχουν την ίδια εργασία υπό τις αυτές 
συνθήκες και µε τα αυτά προσόντα, τις προς ορισµένους από αυτούς, όχι συνεπεία 
νοµικής επιταγής, αλλά οικειοθελείς µισθολογικές ή άλλες εργασιακές παροχές, είτε 
πρόκειται για µονοµερείς οικειοθελείς παροχές, είτε πρόκειται για παροχές που ο 
εργοδότης έχει αναλάβει συµβατικώς έναντι ορισµένων εργαζοµένων. Η αρχή, όµως, 
της ίσης µεταχείρισης δεν επιβάλλει την εξίσωση όλων των περιπτώσεων. Αποκλίσεις 
από την αρχή αυτή επιτρέπονται, όταν γενικότερα, συντρέχουν - σε κάθε περίπτωση 
ειδικοί, κατ' αντικειµενική κρίση, λόγοι οι οποίοι καθιστούν διαφορετική µεταχείριση 
εύλογη και δίκαιη. Τέτοιοι διαφορετικοί λόγοι δύναται να είναι η ανάγκη 
αναδιοργάνωσης της επιχείρησης, ο διαφορετικός χρόνος προσλήψεως των 
εργαζοµένων ή η διαφορετική αρχαιότητα στο βαθµό (ιδιαίτερα, αν η παροχή 
συνδέεται, µε ορισµένα προσδιοριζόµενα από τον εργοδότη προσόντα, που απαιτούν 
κατά τεκµήριο εµπειρία, ή αν η πρόσληψη έγινε µε διαφορετικές προϋποθέσεις. Επί 
παροχών που γίνονται σε εκπλήρωση νοµικής υποχρεώσεως, τυχόν ανισότητα 
ελέγχεται βάσει των διατάξεων των άρθρων 4 παρ. 1 και 22 παρ. 1 εδ. β΄ του 
Συντάγµατος.  
- Η νοµική αοριστία της αγωγής που συνδέεται µε τη νοµική εκτίµηση του 
εφαρµοστέου κανόνα ουσιαστικού δικαίου, ελέγχεται ως παραβίαση από τον αριθµό 
1 του άρθρου 559 ΚΠολ∆, εάν το δικαστήριο για το σχηµατισµό της περί νοµικής 
επάρκειας της αγωγής κρίσης του αξίωσε περισσότερα στοιχεία από όσα απαιτεί ο 
νόµος προς θεµελίωση του δικαιώµατος ή αρκέστηκε σε λιγότερα, ενώ η ποσοτική ή 
ποιοτική αοριστία της αγωγής, η οποία υπάρχει όταν δεν αναφέρονται όλα τα 
στοιχεία που απαιτούνται κατά νόµο για τη θεµελίωση του αιτήµατος της αγωγής, 
ελέγχεται ως παραβίαση από τους αριθµούς 14 ή 8 του άρθρου 559 ΚΠολ∆. 
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- Κατά την έννοια του άρθρου 559 αριθ. 19 του ΚΠολ∆, η απόφαση δεν έχει νόµιµη 
βάση όταν στις αιτιολογίες της που συνιστούν την ελάσσονα πρόταση του δικανικού 
συλλογισµού, δεν αναφέρονται διόλου ή αναφέρονται ανεπαρκώς ή αντιφατικώς τα 
πραγµατικά περιστατικά, στα οποία το δικαστήριο της ουσίας στήριξε την κρίση του 
επί ζητήµατος µε ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης και έτσι δεν µπορεί να 
ελεγχθεί αν στη συγκεκριµένη περίπτωση συνέτρεχαν οι όροι του κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου που εφαρµόστηκε ή δε συνέτρεχαν οι όροι εκείνου που 
εφαρµόστηκε.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 14, 559 αριθ. 19, 
ΑΚ: 288, 
Σ: 4, 22,  
ΣυνθΕΚ: 119, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * Ελ∆νη 2012.1561  
 
Αρχή της ίσης µεταχείρισης - Εξαίρεση από την αρχή της ίσης αµοιβής 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 508 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αρχή ίσης µεταχείρισης. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Αναιρείται η 
προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Από τη διέπουσα τις εργασιακές σχέσεις αρχή της ίσης µεταχειρίσεως, που απορρέει 
από τις διατάξεις των άρθρων 22 παρ. 1 εδαφ. β του Συντάγµατος, 288 ΑΚ και 119 
της Συνθήκης της ΕΟΚ, προκύπτει ότι απαγορεύεται η άνιση µεταχείριση των 
εργαζοµένων που απασχολούνται στην ίδια επιχείρηση υπό τις αυτές συνθήκες και 
παρέχουν την αυτή εργασία για την εξυπηρέτηση αναγκών της αυτής κατηγορίας και 
µάλιστα ανεξαρτήτως χρόνου προσλήψεώς τους (ΟλΑΠ 7/1993, ΟλΑΠ 248/1985, 
ΟλΑΠ 1191/1983). Υπό την έννοια αυτή, αποτελεί άνιση µεταχείριση η εξαίρεση 
ορισµένου µισθωτού από παροχές, στις οποίες προβαίνει ο εργοδότης δυνάµει 
συµβατικής δέσµευσης ή οικειοθελώς και όχι κατά νοµική επιταγή, εκτός αν η 
εξαίρεση δικαιολογείται από ειδικό και σοβαρό, κατ' αντικειµενική κρίση, λόγο, η 
συνδροµή του οποίου διαφοροποιεί τις συνθήκες υπό τις οποίες παρέχεται η εργασία 
του ευνοηθέντος προσώπου.  
- Από το άρθρο 560 αρ. 1 του ΚΠολ∆ ιδρύεται λόγος αναιρέσεως όταν παραβιάσθηκε 
κανόνας ουσιαστικού δικαίου. Ο κανόνας δικαίου παραβιάζεται αν δεν εφαρµοσθεί 
ενώ συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του ή εάν εφαρµοσθεί εσφαλµένως, η 
παραβίαση δε αυτή εκδηλώνεται είτε µε ψευδή ερµηνεία είτε µε κακή εφαρµογή, 
δηλαδή µε εσφαλµένη υπαγωγή των πραγµατικών περιστατικών. Ως κανόνες 
ουσιαστικού δικαίου θεωρούνται και οι κανονιστικές διατάξεις των Συλλογικών 
Συµβάσεων Εργασίας (ΣΣΕ), καθώς και οι εξοµοιούµενες προς αυτές ∆ιαιτητικές 
Αποφάσεις. Εξάλλου, η παραβίαση κανόνα του ουσιαστικού δικαίου, που 
προβλέπεται ως λόγος αναίρεσης από την πιο πάνω διάταξη, είναι δυνατό να έχει ως 
περιεχόµενο την αιτίαση ότι η αγωγή, επί της οποίας έκρινε σε πρώτο ή σε δεύτερο 
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βαθµό το δικαστήριο που εξέδωσε την αναιρεσιβαλόµενη τελεσίδικη απόφαση, 
απορρίφθηκε ως µη νόµιµη, ενώ συνέβαινε το αντίθετο σύµφωνα µε το συγκεκριµένο 
κανόνα του ουσιαστικού δικαίου.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 57, 200, 281, 288, 648, 649, 659, 914, 932, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 560,  
Σ: 22, 
ΣυνθΕΚ: 119, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αρχή της ίσης µεταχείρισης - Οικειοθελείς παροχές 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 808 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αρχή της ίσης µεταχείρισης. Οικειοθελείς παροχές. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Σύµφωνα µε την αρχή της ίσης µεταχειρίσεως, που απορρέει από τα άρθρα 22 παρ. 
1 του Συντάγµατος, 288 του ΑΚ και 141 της Συνθήκης της ΕΕ, προκύπτει ότι εκείνος 
που χρησιµοποιεί επ' αµοιβή πλείονα πρόσωπα, τα οποία έχουν τα αυτά προσόντα και 
παρέχουν τις ίδιες υπηρεσίες, κάτω από τις ίδιες συνθήκες για την εξυπηρέτηση 
αναγκών της αυτής κατηγορίας, υποχρεούται να τους µεταχειρίζεται οµοιόµορφα και 
συνεπώς να µην εξαιρεί ορισµένους από αυτούς από παροχές στις οποίες προβαίνει 
δυνάµει συµβατικής δεσµεύσεως (από επαχθή ή χαριστική αιτία) και όχι κατά νοµική 
επιταγή, εκτός αν η εξαίρεση δικαιολογείται από ειδικό και σοβαρό, κατ' 
αντικειµενική κρίση, λόγο, η συνδροµή του οποίου διαφοροποιεί τις συνθήκες, υπό 
τις οποίες παρέχεται η εργασία του ευνοηθέντος προσώπου. Βάσει της αρχής αυτής, ο 
εργοδότης οφείλει να επεκτείνει σε όλους τους εργαζοµένους που παρέχουν την ίδια 
εργασία υπό τις αυτές συνθήκες µε τα αυτά προσόντα, τις µισθολογικές και άλλες 
υπηρεσιακές παροχές, είτε πρόκειται για µονοµερείς οικειοθελείς παροχές είτε 
πρόκειται για παροχές που έχει αναλάβει συµβατικώς έναντι ορισµένων 
εργαζοµένων. Οι οικειοθελείς παροχές µπορούν να διακοπούν οποτεδήποτε από τον 
εργοδότη αν αυτός επιφύλαξε ρητώς το δικαίωµα ανακλήσεώς τους. Η αρχή δε αυτή 
έχει εφαρµογή και στην περίπτωση που ο εργοδότης προβαίνει σε οικειοθελή παροχή 
προς ορισµένους µισθωτούς για λόγους ανεξάρτητους από το είδος της εργασίας τους 
αλλά σχετιζόµενους µε άλλες περιστάσεις όπως λ.χ. η αποµάκρυνση ή αποχώρηση 
αυτών από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδοτήσεως, οπότε αν οι ίδιες περιστάσεις 
συντρέχουν και για άλλους εργαζοµένους, ο εργοδότης βάσει της αρχής αυτής οφείλει 
να επεκτείνει την εν λόγω οικειοθελή παροχή και σ' αυτούς. Τέτοια περίπτωση 
υπάρχει και όταν ο εργοδότης χωρίς να έχει συµβατική ή νόµιµη υποχρέωση 
καταβάλλει οικειοθελώς στους εργαζοµένους που αποµακρύνονται ή αποχωρούν από 
την εργασία τους, λόγω του ότι συµπλήρωσαν τις προϋποθέσεις να λάβουν σύνταξη 
γήρατος, ολόκληρη την από τις διατάξεις των ν. 2112/1920 και 3198/1955 
προβλεπόµενη αποζηµίωση απολύσεως και όχι τη µειωµένη που ορίζεται από το άρ 
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εδ. β' του ν. 3198/1955, όπως τούτο αντικαταστάθηκε µε το 5 παρ. 1 του Ν. 435/1976 
(ΑΠ 793/2008).  
- Παράβαση κανόνα δικαίου, που ιδρύει τον λόγο αναιρέσεως του άρθρου 559 αριθ. 1 
ΚΠολ∆, υπάρχει εφόσον αυτός δεν εφαρµοσθεί, ενώ συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις 
εφαρµογής του ή εάν αυτός εφαρµοσθεί, ενώ δεν έπρεπε ή εάν εφαρµοσθεί 
εσφαλµένα (ΟλΑΠ 36/1988 Ελλ∆ 1989 1153).  
- Έλλειψη νόµιµης βάσης, που ιδρύει τον λόγο αναιρέσεως του αριθµ. 19 του 
ανωτέρω άρθρου υπάρχει όταν στην ελάσσονα πρόταση του νοµικού συλλογισµού, 
δεν εκτίθενται καθόλου πραγµατικά περιστατικά ή τα εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα 
τα στοιχεία που απαιτούνται, βάσει του πραγµατικού του κανόνα δικαίου, για την 
επέλευση της απαγγελθείσας έννοµης συνέπειας, ή την άρνησή της ή αντιφάσκουν 
µεταξύ τους.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 288, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19,  
Σ: 22, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αρχή της ίσης µεταχείρισης - Παραβίαση από τον εργοδότη 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 803 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Παραβίαση από τον εργοδότη της αρχής της ίσης µεταχείρισης. Μισθός. 
Παραγραφή. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 288 ΑΚ, 22 παρ.1 εδ.β' του Συντάγµατος και 119 της 
ΣυνθΕΟΚ, απορρέει η αρχή της ίσης µεταχείρισης των εργαζοµένων, σύµφωνα µε 
την οποία ο εργοδότης, αν προβεί σε εκούσια παροχή προς ορισµένους µισθωτούς, 
δεν µπορεί να εξαιρέσει από αυτήν άλλους, οι οποίοι ανήκουν στην ίδια κατηγορία 
και εκτελούν την ίδια εργασία, κάτω από όµοιες συνθήκες, εκτός αν η εξαίρεση 
επιβάλλεται από την καλή πίστη στη συγκεκριµένη περίπτωση και, συνεπώς, είναι 
εύλογη και κατ' αντικειµενική κρίση δίκαιη. Η αρχή της ίσης µεταχείρισης, όµως, έχει 
εφαρµογή µόνον επί οικειοθελών παροχών του εργοδότη και όχι επί παροχών που 
γίνονται σε εκπλήρωση νοµικής υποχρέωσης, οπότε η ανισότητα ελέγχεται µε βάση 
το άρθρο 4 παρ.1 του Συντάγµατος, σε συνδυασµό προς το άρθρο 22 παρ.1 εδ.β' 
αυτού. Εξ άλλου, µε την από 14-3-1985 Ειδική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας 
(ΕΣΣΕ), που καταρτίστηκε µεταξύ της ΟΤΕ-ΑΕ, ως εργοδότη και της ΟΜΕ-ΟΤΕ, ως 
συνδικαλιστικού φορέα των εργαζοµένων, όπως τροποποιήθηκε µε την από 10-5-
1985 ΕΣΣΕ (κατατέθηκαν στο Ειρηνοδικείο Αθηνών µε αριθµούς 41/1985 και 
66/1985, αντίστοιχα, και ισχύουν από 1-1-1985), θεσµοθετήθηκε και έχει εφαρµογή 
στο τακτικό προσωπικό της ΟΤΕ-ΑΕ το λεγόµενο "ενιαίο µισθολόγιο", σύµφωνα µε 
το οποίο το υπηρετούν προσωπικό, ανεξάρτητα από το βαθµό που κατέχει, 
εντάσσεται και εξελίσσεται σε µισθολογικά κλιµάκια (ΜΚ). Η ένταξη στα ΜΚ 
γίνεται µε βάση τη στάθµη της εκπαίδευσης εκάστου υπαλλήλου και το συνολικό 
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χρόνο της υπηρεσίας του στην ΟΤΕ-ΑΕ. Ανάλογα µε τη στάθµη της εκπαίδευσης, το 
προσωπικό διακρίνεται σε µισθολογικές κατηγορίες, µεταξύ των οποίων η ΑΡ2 
(ανώτερης διετούς εκπαίδευσης), η ΑΡ3 (ανώτερης τριετούς εκπαίδευσης) και η ΑΤ4 
(ανώτατη τετραετούς εκπαίδευσης). Με τον όρο 11 παρ.1 του µισθολογίου, ως 
µεταβατική ρύθµιση, ορίσθηκε ότι το δόκιµο και µόνιµο προσωπικό που υπηρετούσε 
την 1-1-1985 στους κλάδους Ι, II και III του Γενικού Κανονισµού Προσωπικού 
(ΓΚΠ-ΟΤΕ), ήτοι το ∆ιοικητικό, Οικονοµικό και Τεχνικό προσωπικό, εντάσσεται στο 
µισθολόγιο µε βάση τους τίτλους σπουδών, ανεξάρτητα προς το αν οι τίτλοι αυτοί 
αναγνωρίζονται από το άρθρο 7 του ΓΚΠ-ΟΤΕ ως τυπικά προσόντα. Ακολούθως, 
υπογράφηκε η από 21-3-1989 ΕΣΣΕ (δηµοσιεύθηκε µε την ΥΑ 13468/1989 
Εργασίας), που τροποποίησε και συµπλήρωσε το ενιαίο µισθολόγιο του 1985 και 
προέβλεψε, µεταξύ άλλων, ότι το προσωπικό της κατηγορίας ΑΡ2 εξελίσσεται σε 15 
ΜΚ µε εισαγωγικό το 11ο και καταληκτικό το 25ο, το προσωπικό της κατηγορίας 
ΑΡ3 εξελίσσεται σε 15 ΜΚ µε εισαγωγικό το 12ο και καταληκτικό το 26ο και το 
προσωπικό της κατηγορίας ΑΤ4 εξελίσσεται σε 16 ΜΚ µε εισαγωγικό το 13ο και 
καταληκτικό το 28ο. Η ως άνω, µεταβατική ρύθµιση δεν ίσχυε για το προσωπικό που 
υπηρετούσε ως έκτακτο την 1-1-1985, καθώς και για το µόνιµο και δόκιµο 
προσωπικό που υπηρετούσε µεν την 1-1-1985, αλλά απέκτησε µετά την ηµεροµηνία 
αυτή τίτλους σπουδών που δεν προβλέπονται για την ειδικότητα του, αφού γι' αυτές 
τις κατηγορίες των υπαλλήλων ίσχυε η διάταξη του όρου 2 του µισθολογίου, 
σύµφωνα µε την οποία οι τίτλοι σπουδών που λαµβάνονται υπ' όψη για τη διάκριση 
κάθε κατηγορίας είναι αυτοί που για κάθε κλάδο του προσωπικού προσδιορίζονται 
στο ΓΚΠ-ΟΤΕ. Ειδικά, όµως, για το προσωπικό που είχε πτυχίο της Ανώτερης 
Τηλεπικοινωνιακής Σχολής του ΟΤΕ (ΑΤΣ-ΟΤΕ), αν και ο χρόνος απόκτησης του 
πτυχίου ήταν δεκαοκτώ (18) µήνες και, κατ' αρχήν, δικαιολογούσε κατάταξη στην 
κατηγορία ΑΡ2, ορίσθηκε µε τον όρο 3 παρ.7 της από 14-3-1985 ΕΣΣΕ ότι 
εξελίσσεται όπως το προσωπικό της κατηγορίας ΑΡ3. Αργότερα, µε την από 10-6-
1999 ΕΣΣΕ, αναµορφώθηκαν οι ως άνω κατηγορίες του προσωπικού και ορίσθηκε 
ότι, από 1-4-1999, το προσωπικό µε πτυχίο ανώτερης διετούς εκπαίδευσης 
εντάσσεται στη νέα κατηγορία ΤΕ2 (τεχνολογικής διετούς εκπαίδευσης, αντίστοιχη 
της παλιάς ΑΡ2), το προσωπικό µε πτυχίο ανώτερης τριετούς ή τετραετούς 
εκπαίδευσης εντάσσεται στη νέα κατηγορία ΤΕ (τεχνολογικής εκπαίδευσης, 
αντίστοιχη της παλιάς ΑΡ3) και το προσωπικό µε πτυχίο ανώτατης τετραετούς 
εκπαίδευσης εντάσσεται στη νέα κατηγορία ΠΕ4 (πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης, 
αντίστοιχη της παλιάς ΑΤ4). Τέλος, µε την από 25-6-2001 ΕΣΣΕ ορίσθηκε ότι στην 
κατηγορία ΤΕ εντάσσεται το προσωπικό µε πτυχίο ανώτερης ή τεχνολογικής 
εκπαίδευσης τριετούς φοίτησης, καθώς και το προσωπικό µε πτυχίο σχολών διετούς 
φοίτησης που προβλέπονται από το άρθρο 7 κεφ.Β1Ι του ΓΚΠ-ΟΤΕ, ήτοι πτυχίο ΤΕΙ 
τµήµατος ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων ή Λογιστικής ή Πληροφορικής ή Εµπορίας και 
∆ιαφήµισης ή άλλο ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας.  
- Κατά το άρθρο 254 ΑΚ, η παραγραφή του καθολικού δικαιώµατος από το οποίο 
πηγάζουν περιοδικές παροχής που δεν εξαρτώνται από κεφάλαιο, όπως είναι οι 
αποδοχές ή διαφορές αποδοχών από εργασιακή σχέση, αρχίζει αφ' ότου καταστεί 
απαιτητή η πρώτη καθυστερούµενη περιοδική δόση. Ο χρόνος, όµως, της 
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παραγραφής του καθολικού δικαιώµατος για τη λήψη του µισθού ή για την ορθή 
ένταξη σε µισθολογικό κλιµάκιο από την οποία εξαρτάται το ύψος του µισθού, 
υπόκειται σε εικοσαετή παραγραφή που αρχίζει από τότε που γεννήθηκε η αξίωση 
και είναι δυνατή η δικαστική επιδίωξή της (ΑΚ 249, 251), ενώ οι αξιώσεις για τις 
αποδοχές ή τις διαφορές αποδοχών των επί µέρους χρονικών διαστηµάτων υπόκεινται 
σε πενταετή παραγραφή που αρχίζει µόλις λήξει το έτος µέσα στο οποίο συµπίπτει η 
κατά τα ανωτέρω έναρξή της (ΑΚ 250 αρ. 6 ή 17, 253, ΟλΑΠ 4/2010).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 249, 250, 251, 253, 254, 288, 
ΚΠολ∆: 18, 560,  
Σ: 22, 
ΣυνθΕΚ: 119, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * Ελ∆νη 2012.1580, σχολιασµός Ι.Ν.Κ.  
 
Ασφάλεια και υγιεινή εργαζοµένων - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1048 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ασφάλεια εργαζοµένων. Σύµβαση εργασίας και σύµβαση έργου. Μουσική 
φιλαρµονικής ∆ήµου. 
- Κατά το άρθρο 662 ΑΚ, ο εργοδότης οφείλει να διαρρυθµίζει τα σχετικά µε την 
εργασία και µε το χώρο της, καθώς και τα σχετικά µε τη διαµονή, τις εγκαταστάσεις 
και τα µηχανήµατα ή εργαλεία ώστε να προστατεύεται η ζωή και η υγεία του 
εργαζόµενου. Σύµφωνα δε µε την τελευταία διάταξη εκδόθηκε η κοινή υπουργική 
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και 
Οικονοµικών 34042/1/2/1996 για τη χορήγηση ειδών ατοµικής προστασίας και 
προληπτική ιατρική " Στους µόνιµους υπαλλήλους των ΟΤΑ, α) που απασχολούνται 
αποκλειστικά µε εργασίες σε χώρους καθαριότητας, ύδρευσης, αποχέτευσης, 
άρδευσης, µηχανολογικού, νεκροταφείων, οδοποιίας, ηλεκτροφωτισµού, κήπων, 
παιδικών χαρών, παιδικών σταθµών καθώς και στους εργαζοµένους σε εργασίες 
υπαίθρου (εργοδηγούς, επιβλέποντες έργων, τεχνίτες), β) που λόγω της φύσης 
εργασίας τους έχουν ανάγκη ατοµικών ειδών προστασίας (γιατροί, φυσιοθεραπευτές, 
εργοθεραπευτές, µάγειροι, σερβιτόροι, οικογενειακοί βοηθοί, νοσοκόµες), 
χορηγούνται τα κατωτέρω είδη ατοµικής προστασίας ...". Τέλος µε την από 9/2/1996 
ΣΣΕ της ΠΟΠ - ΟΤΑ ορίζεται ότι, στις διατάξεις της ανωτέρω ΣΣΕ υπάγεται το 
προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου όλων των κατηγοριών και 
ειδικοτήτων που απασχολείται στους ∆ήµους, στις Κοινότητες, στους Συνδέσµους, 
στα Ιδρύµατα και στα Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου των ∆ήµων και 
Κοινοτήτων και σε Οργανισµούς που εξαρτώνται ή επιχορηγούνται από ή τις 
Κοινότητες, µε συµβάσεις εργασίας αορίστου και ορισµένου χρόνου (άρθρο 1) και 
ότι στο προσωπικό που αναφέρεται στο άρθρο 1 της παρούσας χορηγούνται ετήσια σε 
δύο περιόδους (χειµερινή - θερινή) τα παρακάτω είδη (άρθρο 6). 
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- Στο άρθρο 103 παρ. 7 και 8 του Συντάγµατος ορίζεται, ότι " Η πρόσληψη 
υπαλλήλων στο ∆ηµόσιο και στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, όπως αυτός καθορίζεται 
κάθε φορά, πλην των περιπτώσεων της παραγράφου 5, γίνεται είτε µε διαγωνισµό 
είτε µε επιλογή σύµφωνα µε προκαθορισµένα και αντικειµενικά κριτήρια και 
υπάγεται στον έλεγχο ανεξάρτητης αρχής, όπως νόµος ορίζει ..." και " 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 ... είτε πρόσκαιρων είτε απρόβλεπτων και 
επειγουσών αναγκών κατά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2. Νόµος ορίζει, 
επίσης, τα καθήκοντα που µπορεί να ασκεί το προσωπικό του προηγούµενου εδαφίου. 
Απαγορεύεται η από το νόµο µονιµοποίηση προσωπικού που υπάγεται στο πρώτο 
εδάφιο ή η µετατροπή των συµβάσεων του σε αορίστου χρόνου. Οι απαγορεύσεις της 
παραγράφου αυτής ισχύουν και ως προς τους απασχολούµενους µε σύµβαση έργου". 
Με το άρθρο 14 του ν. 2190/1994 "Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή 
προσωπικού και ρύθµιση θεµάτων διοίκησης " είχε ήδη ορισθεί ο τρόπος διορισµού 
και πρόσληψης (µε διαγωνισµό ή µε καθορισµένη σειρά προτεραιότητας) τακτικού 
προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στις υπηρεσίες 
και τα νοµικά πρόσωπα της παρ. 1 (µεταξύ των οποίων και τα ΝΠ∆∆). Περαιτέρω, µε 
το άρθρο 17 του ν. 2839/2000 ορίστηκαν τα εξής: "1. Προσωπικό το οποίο υπηρετεί 
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου ή υπηρέτησε µέσα στο χρονικό 
διάστηµα από 1 /8/1999 µέχρι 31/3/2000 στο ∆ηµόσιο, τους ΟΤΑ α' και β' βαθµού 
και στα ΝΠ∆∆, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου πλήρους 
απασχόλησης ή µε σύµβαση µίσθωσης έργου, κατατάσσεται σε οργανικές θέσεις µε 
σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του φορέα τελευταίας 
απασχόλησης, εφόσον κατά την 31/3/2000: α) Είχε συνολική παροχή υπηρεσίας στο 
φορέα, µε συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ή µε συµβάσεις 
µίσθωσης έργου τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) µήνες, β) ∆εν είχε µεσολαβήσει, 
προκειµένου για προσωπικό που απασχολήθηκε µε περισσότερες της µιας συµβάσεις 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, χρονικό διάστηµα διακοπής µεταξύ 
των συµβάσεων .µεγαλύτερο των δύο (2) µηνών, γ) Η απαιτούµενη κατά το εδάφιο α' 
συνολική παροχή υπηρεσίας, προκειµένου για προσωπικό που απασχολήθηκε µε 
συµβάσεις µίσθωσης έργου, έχει παρασχεθεί από 1/1/1995 και εφεξής, δ) Κατά την 
πρόσληψη ή την κατάρτιση των συµβάσεων δεν παραβιάσθηκαν οι διατάξεις της 
κείµενης νοµοθεσίας που διέπει την πρόσληψη ή την κατάρτιση της συµβάσεως, των 
ΠΥΣ 236/1994 (ΦΕΚ Α115) και 55/1998 (ΦΕΚ Α'292), καθώς και οι διατάξεις του 
άρθρου 21 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ Α'28) και του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 
Α'206). ε) Πρόκειται εφεξής να καλύψει πάγιες και διαρκείς ανάγκες του φορέα, σε 
θέσεις του οποίου κατατάσσεται στ) Οι κατατασσόµενοι λαµβάνουν τις αποδοχές της 
νέας θέσης τους από την ηµεροµηνία έκδοσης της πράξης κατάταξης τους. Ο χρόνος 
των συµβάσεων µίσθωσης έργου του εδ. α ' της παρ. 1 λογίζεται για όλες τις 
συνέπειες ότι έχει διανυθεί µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ...". Εξ άλλου, κατά 
το άρθρο 6 του ν.2527/1997, "Για τη σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου από 
υπηρεσίες και νοµικά πρόσωπα του δηµόσιου τοµέα µε φυσικά πρόσωπα, σύµφωνα 
µε τις διατάξεις των άρθρων 681 κ.ε. του Αστικού Κώδικα ή µε άλλες ειδικές 
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διατάξεις, απαιτείται η προηγούµενη έκδοση κοινής απόφασης του Υπουργού 
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και του κατά περίπτωση 
αρµόδιου υπουργού, µε την οποία καθορίζεται 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 εκτέλεσης 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. 
Με τη σύµβαση µίσθωσης έργου καθορίζονται οι τυχόν αναγκαίοι όροι και κάθε 
λεπτοµέρεια, σχετικώς µε τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του αναδόχου. 
Σύµβαση µίσθωσης έργου που καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες είναι 
αυτοδικαίως και καθ' ολοκληρίαν άκυρη" (παρ. 1)". Για την έκδοση της απόφασης 
που προβλέπεται στην παράγραφο 1, καθώς και για την προηγούµενη έγκριση, όπως 
αυτή προβλέπεται, κατά τις κείµενες διατάξεις, για τη σύναψη σύµβαση µίσθωσης 
έργου απαιτείται βεβαίωση του ΑΣΕΠ ότι πρόκειται για γνήσια σύµβαση έργου που 
δεν υποκρύπτει εξαρτηµένη εργασία και δεν καλύπτονται µε αυτή πάγιες και διαρκείς 
ανάγκες"(παρ. 5) "Ανανέωση ή παράταση της σύµβασης µίσθωσης έργου 
απαγορεύεται και είναι αυτοδικαίως άκυρη ... Ρήτρα καταβολής της εργολαβικής 
αµοιβής τµηµατικώς κατά µήνα ή άλλα χρονικά όρια χωρίς συνάρτηση µε την πρόοδο 
του έργου είναι αυτοδικαίως άκυρη" (παρ. 6). Περαιτέρω, από τις διατάξεις των 
άρθρων 648 επ. ΑΚ και 6 του ν. 765/1943, που διατηρήθηκε σε ισχύ µε το άρθρο 38 
ΕισΝΑΚ, προκύπτει ότι σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας υπάρχει όταν οι 
συµβαλλόµενοι, µε τους όρους της συµφωνίας τους, αποβλέπουν στην παροχή της 
εργασίας που συµφωνήθηκε και στο 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, τον τόπο και το χρόνο 
παροχής των υπηρεσιών και ασκεί εποπτεία και έλεγχο για τη διαπίστωση της 
συµµόρφωσης του προς αυτές (ΟλΑΠ 28/2005). Η σύµβαση αυτή 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 παρέχεται σε ορισµένο ή 
αόριστο χρόνο, ενώ µε τη σύµβαση µίσθωσης έργου οι συµβαλλόµενοι αποβλέπουν 
στην επίτευξη του συµφωνηθέντος αποτελέσµατος, η πραγµάτωση του οποίου 
συνεπάγεται την αυτόµατη λύση της µεταξύ των συµβαλλοµένων συµβατικής σχέσης. 
Ο χαρακτηρισµός της συµβατικής σχέσης γίνεται από το δικαστήριο µετά από 
εκτίµηση όλων των συγκεκριµένων περιστάσεων, για να κριθεί, ανεξάρτητα από το 
νοµικό χαρακτήρα που έδωσαν τα µέρη - µε ποια συγκεκριµένη νοµική σχέση 
συνδέονται τα µέρη (ΟλΑΠ 19/2007, 18/2006).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 297, 298, 343, 648 επ., 662, 681, 
ΚΠολ∆:  
Σ: 103, 
ΕισΝΑΚ: 38,  
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Νόµοι: 765/1943, άρθ. 6,  
Νόµοι: 2190/1994, άρθ. 21, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Ασφάλιση - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 811 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ολυµπιακή Αεροπορία. Υποχρέωση ασφάλισης. Συµψηφισµός. Παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού.  
- Κατά το κεφάλαιο 9 παρ. 1, 2, 3, 4, 6 και 7 του µέρους Β' "περί ειδικών διατάξεων 
του ιπταµένου προσωπικού" του Κανονισµού Εργασίας Προσωπικού της 
"Ολυµπιακής Αεροπορίας ΑΕ" (ΚΕΠ - ΟΑ), ο οποίος κυρώθηκε µε το Β∆ 701/1964, 
που εκδόθηκε κατά νοµοθετική εξουσιοδότηση δυνάµει του άρθρου 15 της µε το Ν∆ 
4262/1962 κυρωθείσας συµβάσεως "περί αεροπορικών συγκοινωνιών κλπ." και 
επέχει ισχύ ουσιαστικού νόµου, όπως το κεφάλαιο αυτό ισχύει µετά την τροποποίησή 
του µε το άρθρο µόνο του Β∆ 744/1970, η "Ολυµπιακή Αεροπορία Α.Ε." 
αναλαµβάνει την υποχρέωση να ασφαλίζει τους ιπταµένους από το προσωπικό της 
έναντι των κινδύνων ανακλήσεως του πιστοποιητικού ισχύος του πτυχίου τους και, 
ειδικότερα, έναντι των κινδύνων της προσωρινής και οριστικής ανακλήσεως του 
πιστοποιητικού αυτού, λόγω ασθένειας, σε αναγνωρισµένη ασφαλιστική εταιρεία της 
επιλογής της και υπό τους όρους και εξαιρέσεις του ασφαλιστηρίου συµβολαίου. Σε 
περίπτωση ασθένειας ιπταµένου ή απαλλαγής αυτού από πτήσεις για λόγους 
ασθένειας κ.λπ., εφόσον η κατάσταση αυτή βεβαιώνεται µε γνωµάτευση της 
Ανώτατης Υγειονοµικής Επιτροπής Αεροπορίας (ΑΥΕΑ) και δεν υπερβαίνει το 
χρονικό διάστηµα των 6 µηνών και εν συνεχεία των 104 εβδοµάδων, δεν επέρχεται 
λύση της συµβάσεως εργασίας εκ µέρους της εταιρείας, οι δε αποδοχές του ιπτάµενου 
προσωπικού καθορίζονται, για µεν τους 6 πρώτους µήνες σε πλήρη ποσά, για δε τις 
επόµενες 104 εβδοµάδες στο λαµβανόµενο από τον ιπτάµενο, αντί µισθού, αναλόγως 
του βαθµού του, αναφερόµενο δε στην παράγραφο 2 του ίδιου κεφαλαίου (9), ποσό 
εβδοµαδιαίως. Οποτεδήποτε επέλθει οριστική απώλεια του πτυχίου λόγω ασθένειας 
κλπ. η σύµβαση εργασίας λύεται εκ µέρους του ιπταµένου άνευ άλλου τινός, εφόσον 
τα γεγονότα αυτά παρατείνονται πέραν του ως άνω χρονικού διαστήµατος των 6 
µηνών και 104 εβδοµάδων. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις, ο κατ' αυτόν τον τρόπο 
λύων την σύµβαση ιπτάµενος δικαιούται κατ' επιλογή του να λάβει ή την αποζηµίωση 
του Ν. 2112/1920 ή το ποσό για το οποίο είναι ασφαλισµένος. Τα ασφαλιστήρια 
συµβόλαια και όλες οι πράξεις κοινοποιούνται στην ΕΧΠΑ και ΕΙΜ. Τα ασφάλιστρα 
για την κάλυψη των ανωτέρω καταβάλλονται κατά 80 % από την εταιρεία και κατά 
20 % από τους ιπταµένους. Από τις προπαρατεθείσες διατάξεις συνάγεται ότι η 
επέλευση του ασφαλιζόµενου κινδύνου επί οριστικής ή προσωρινής ανακλήσεως του 
πιστοποιητικού ισχύος πτυχίου ιπταµένου χειριστή της Ολυµπιακής Αεροπορίας, 
λόγω ασθενείας κ.λπ., συµπίπτει χρονικά µε την διαπίστωση του γεγονότος, σε κάθε 
µία περίπτωση, από την ΑΥΕΑ και όχι µε τον χρόνο της ενάρξεως ή της εκδηλώσεως 
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της ασθένειας, δοθέντος ότι κατά τον ενδιάµεσο χρόνο είναι ακόµη αβέβαιο αν θα 
εξακολουθήσει η ασθένεια του ιπταµένου, πολύ δε περισσότερο αν θα επέλθει τελικά 
οριστική ανικανότητα αυτού, συνεπαγοµένη την λύση της συµβάσεως εργασίας του 
βάσει της περί τούτου κρίσεως της ΑΥΕΑ. Επί οριστικής, λοιπόν, ανικανότητας του 
ιπταµένου να συνεχίσει τις πτήσεις, λόγω ασθένειάς του, ασφαλιζόµενος κίνδυνος - 
κατά τις ως άνω διατάξεις - είναι η πρόωρη λύση της συµβάσεως εργασίας του βάσει 
γνωµατεύσεως της ΑΥΕΑ και όχι απλώς η εµφάνιση της ασθένειας. Οι διατάξεις του 
ανωτέρω κεφαλαίου 9 του Β.∆. 744/1970 διατηρήθηκαν σε ισχύ µε την παράγραφο 4 
του άρθρου 3 του Ν. 2271/1994, µετά τον οποίο επακολούθησε ο Ν. 2602/1998 "Για 
την ολοκλήρωση της εξυγίανσης και την ανάπτυξη της Ολυµπιακής Αεροπορίας 
Α.Ε.", η ισχύς του οποίου άρχισε από την δηµοσίευσή του στις 16-4-1998 και οι 
ρυθµίσεις του οποίου παρείχαν, κατά τα αναφερόµενα στην αιτιολογική έκθεση 
αυτού, την τελευταία δυνατότητα για την επιβίωση της Ολυµπιακής Αεροπορίας, 
µετά την αποτυχία των στόχων που είχαν τεθεί µε το Ν. 2271/1994 και είχαν σκοπό, 
κατά το άρθρο πρώτο αυτού, την ολοκλήρωση της εξυγίανσης και την ανάπτυξη της 
Ολυµπιακής Αεροπορίας, προκειµένου να προστατευθεί το γενικότερο δηµόσιο, 
οικονοµικό και κοινωνικό συµφέρον, που συνδέεται µε τις αεροµεταφορές και τον 
τουρισµό. Στις ρυθµίσεις του εν λόγω νόµου (2602/1998) και ειδικότερα στο τµήµα 
Β' αυτού περιλαµβάνονται και εκείνες των άρθρων 8 και 9 µε τις οποίες ορίζονται τα 
ακόλουθα: Στο άρθρο 8: Α) Σε περίπτωση πρόσκαιρης αδυναµίας του ιπταµένου να 
εκτελέσει τα πτητικά καθήκοντά του λόγω ασθένειας ή απαλλαγής του από τις 
πτήσεις για λόγους υγείας ή ατυχήµατος ή συνεπεία µειώσεως των φυσικών 
ικανοτήτων του και καθόσον διάστηµα διαρκεί αυτή, µε την επιφύλαξη της παρακάτω 
διάταξης, καταβάλλεται σ' αυτόν ο µέσος όρος (Μ.Ο.) των πλήρων αποδοχών των 
τελευταίων 12 µηνών. Β) Η καταβολή των τακτικών αποδοχών προς ιπτάµενο, κατ' 
εφαρµογή της παραπάνω διάταξης, δεν µπορεί να υπερβεί συνολικά τους 30 µήνες. Γ) 
Κατά το διάστηµα της πρόσκαιρης αδυναµίας του ιπταµένου να εκτελέσει τα πτητικά 
του καθήκοντα και µέχρι την συµπλήρωση των 30 µηνών από την ηµεροµηνία που 
τέθηκε εκτός πτήσεων, η σύµβαση εργασίας του δεν λύνεται για τον λόγο αυτόν. 
Μετά την συµπλήρωση 30 µηνών σε κατάσταση προσωρινής ανάκλησης του 
πιστοποιητικού ισχύος πτυχίου (Π.Ι.Π.), επέρχεται αυτοδικαίως και άνευ άλλου τινός 
οριστική λύση της σύµβασης εργασίας του ιπταµένου, έστω και αν δεν έχει επέλθει 
οριστική ανάκληση του Π.Ι.Π. ∆) Η πρόσκαιρη αδυναµία βεβαιώνεται από σχετική 
γνωµάτευση της Ανώτατης Υγειονοµικής Υπηρεσίας Αεροπορίας. Στο άρθρο 9: 1) Η 
εταιρεία αναλαµβάνει επίσης την υποχρέωση όπως ασφαλίζει το ιπτάµενο προσωπικό 
της σε αναγνωρισµένη ασφαλιστική εταιρεία της επιλογής της για τις περιπτώσεις 
θανάτου (ασφάλεια ζωής) ή πλήρους διαρκούς ανικανότητας, µε συνεχή 24ωρη 
κάλυψη στο ύψος των ασφαλιζόµενων ποσών που ισχύουν σήµερα. 2) Τα 
ασφαλιζόµενα ποσά καθορίζονται και καταβάλλονται σύµφωνα µε τους όρους του 
ασφαλιστηρίου συµβολαίου, µετατρεπόµενα σε δραχµές κατά την ηµέρα της 
καταβολής τους, βάσει του δελτίου τιµών της Τράπεζας της Ελλάδος και θεωρούνται 
ως πλήρης αποζηµίωση για όλες τις απαιτήσεις, τις οποίες θα είχαν οι ιπτάµενοι ή οι 
κληρονόµοι τους έναντι της εταιρείας για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία. 3) Σε κάθε 
περίπτωση καταβολής ασφαλιστικής αποζηµιώσεως του παρόντος κεφαλαίου, από το 
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ποσό αυτής εκπίπτουν και αποδίδονται στην εταιρεία τυχόν προκαταβληθέντα στον 
παθόντα ή στους κληρονόµους του εκ της αιτίας αυτής χρηµατικά ποσά από 
προκαταβολές ή από δάνεια. Στο τρίτο άρθρο του ίδιου Ν. 2602/1998 ορίζονται τα 
εξής: Από την δηµοσίευση του παρόντος παύει να εφαρµόζεται στο προσωπικό της 
Ολυµπιακής Αεροπορίας Α.Ε. κάθε διάταξη νόµου, κανονισµού εργασίας µε ισχύ 
νόµου, συλλογικής συµβάσεως εργασίας, όροι επιχειρησιακών συλλογικών 
συµφωνιών, απόφαση της ∆ιοίκησης της Εταιρείας ή των εντεταλµένων οργάνων της 
και πρακτική, οποιουδήποτε χαρακτήρα ή νοµικής δεσµευτικότητας, που αντίκεινται 
στις ρυθµίσεις του παρόντος νόµου. Ακολούθησε ο Ν. 3185/2003 (ΦΕΚ Α' 229/26-9-
2003), µε τις διατάξεις του άρθρου 27 του οποίου, στα πλαίσια των προσπαθειών για 
την εξυγίανση της Ολυµπιακής Αεροπορίας, συµπτύχθηκαν οι πτητικοί τοµείς των 
εταιρειών "ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ Α.Ε." και "ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΛΟΪΑ 
Α.Ε." σε ένα διάδοχο σχήµα ενός νέου αεροµεταφορέα, ήτοι την αναιρεσείουσα 
εταιρεία "ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ", η οποία άρχισε να λειτουργεί επίσηµα 
στις 12-12-2003, απορροφώντας το στόλο των αεροσκαφών και το ιπτάµενο 
προσωπικό των εταιρειών που διαδέχθηκε, ως προς όλα τα δικαιώµατα και τις 
υποχρεώσεις από τις ατοµικές συµβάσεις εργασίας. Πριν την δηµοσίευση του ως άνω 
Ν. 3185/2003, καταρτίσθηκε µεταξύ της πρωτοβάθµιας συνδικαλιστικής οργάνωσης 
των χειριστών της Πολιτικής Αεροπορίας, µε την επωνυµία "Ένωση Χειριστών 
Πολιτικής Αεροπορίας (ΕΧΠΑ)", και του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 
"ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΊΑΣ Α.Ε." το από 16-7-2003 πρακτικό συµφωνίας, µε 
το από 10-11-2003 παράρτηµά του, στο οποίο περιλαµβάνονται οι όροι υπό τους 
οποίους θα λειτουργούσε ως προς το πτητικό της έργο η νέα εταιρεία. Ειδικότερα, 
στο κεφάλαιο ∆' του ανωτέρω πρακτικού περιλαµβάνεται ο όρος 3, µε την επιγραφή 
"Κανονικές Άδειες - Ασθένειες", σύµφωνα µε τον οποίο "Η ΝΟΑ σε περίπτωση 
ασθένειας Ιπτάµενου Χειριστή θα καταβάλει τις αποδοχές αυτού για διάστηµα που 
δεν θα υπερβαίνει σωρευτικά τις 180 ηµέρες ασθένειας εντός κυλιόµενου 12µήνου. 
Στις περιπτώσεις αυτές ο ασθενής Ιπτάµενος Χειριστής δεν θα δικαιούται το τµήµα 
των αποδοχών που αντιστοιχεί στη ρύθµιση της δεύτερης ενότητας του Β. 2α του 
παρόντος, καθώς και αναλογικά στη ρύθµιση του Β. 2γ του παρόντος. Μετά τις 180 
ηµέρες και µέχρι τους 20 µήνες ο χειριστής θα εισπράττει µηνιαίως το ανωτέρω ποσό 
από την ασφαλιστική εταιρεία µέσω της ΝΟΑ, µειουµένου αντιστοίχως του ποσού 
της ασφαλιστικής αποζηµίωσης που θα δικαιούται να λάβει σε περίπτωση απώλειας 
του πτυχίου του. Στον ίδιο ως άνω όρο 3 αναφέρεται ακόµη, ως ρητά συµφωνηθέν, 
ότι "Μέχρι την έναρξη ισχύος των ασφαλιστικών συµβάσεων των παραγράφων 1 και 
2 του παρόντος σηµείου, θα εξακολουθεί να ισχύει το υφιστάµενο σήµερα καθεστώς. 
Στη συνέχεια, από 2-10-2003 τέθηκε σε ισχύ ο νέος Γενικός Κανονισµός Εργασίας 
Ιπτάµενου Προσωπικού της Ολυµπιακής Αεροπορίας σε εκτέλεση της 
εξουσιοδοτικής διατάξεως του άρθρου 27 παρ. 10 του Ν. 3185/2003. Με την 
τελευταία αυτή διάταξη ορίζεται ότι: "Το δεύτερο τµήµα Ειδικές ∆ιατάξεις Ιπτάµενου 
Προσωπικού του Ν. 2602/1998, ως και κάθε άλλη διάταξη νόµου που ρυθµίζει 
θέµατα εσωτερικού κανονισµού του ιπτάµενου προσωπικού θαλάµου διακυβέρνησης 
και θαλάµου επιβατών της Ολυµπιακής Αεροπορίας, καταργείται µε την έκδοση 
κανονισµού που το αντικαθιστά και ο οποίος προτείνεται από το ∆.Σ. της Εταιρείας 
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και εγκρίνεται µε απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και ισχύει 
για περίοδο οκτώ µηνών από της δηµοσιεύσεως στο Φ.Ε.Κ. της υπουργικής 
αποφάσεως, εκτός αν αντικατασταθεί νωρίτερα µε επιχειρησιακή συλλογική σύµβαση 
εργασίας, που καταρτίζεται σύµφωνα µε τα άρθρα 3 παρ. 5 και 6 και σε περίπτωση 
αποτυχίας των διαπραγµατεύσεων µε την διαδικασία µεσολάβησης και διαιτησίας του 
Ν. 1876/1990". Σύµφωνα µε την παραπάνω διάταξη, εκδόθηκε η 58069/595/2-10-
2003 απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, µε το άρθρο 1 της 
οποίας εγκρίθηκε ο νέος Γενικός Κανονισµός Ιπτάµενου Προσωπικού της 
Ολυµπιακής Αεροπορίας (ΦΕΚ Β' 1434/2-10-2003). Με τις διατάξεις των άρθρων 18 
και 21 του νέου αυτού Κανονισµού ορίστηκαν τα εξής: Άρθρο 18 "Στις περιπτώσεις 
πρόσκαιρης αδυναµίας του Ιπτάµενου να εκτελεί τα πτητικά καθήκοντά του λόγω 
ασθένειας, απαλλαγής του από τις πτήσεις για λόγους υγείας ή ατυχήµατος ή λόγω 
µειώσεως των φυσικών ικανοτήτων του, καταβάλλονται σ' αυτόν αποδοχές, σύµφωνα 
µε τις διατάξεις της εργατικής Νοµοθεσίας. Ειδικώς σε περίπτωση ασθένειας, µέχρι 
την έναρξη της επιδοτήσεως του Ιπτάµενου από τον ασφαλιστικό οργανισµό 
(διάστηµα µέχρι 3 ηµερών), η εταιρεία υποχρεούται να καταβάλει στον εργαζόµενο 
µόνο το µισό του αναλογούντος µισθού". Άρθρο 21. 1 "Το προσωπικό, το οποίο λόγω 
ασθενείας απέχει από την εργασία του, υποχρεούται να ενηµερώνει την Υπηρεσία του 
για την ασθένεια και µε την επιστροφή του στην εργασία να υποβάλει τα σχετικά 
δικαιολογητικά ασθενείας από τον ασφαλιστικό του φορέα. Σε περίπτωση ανυπαιτίου 
κωλύµατος για την παροχή εργασίας ή ασθένειας εφαρµόζεται η κείµενη νοµοθεσία 
και ιδίως τα άρθρα 657 και 658 Αστικού Κώδικα. Ειδικώς σε περίπτωση ασθένειας, 
µέχρι την έναρξη της επιδοτήσεως του ιπταµένου από τον ασφαλιστικό οργανισµό 
(διάστηµα µέχρι 3 ηµερών), η εταιρεία υποχρεούται να καταβάλει στον εργαζόµενο 
µόνο το µισό του αναλογούντος µισθού. Ο εργαζόµενος οφείλει αµέσως µε την 
επάνοδό του στην εργασία να προσκοµίζει τα κατά περίπτωση πρόσφορα µέσα 
αποδείξεως του ανυπαιτίου κωλύµατός του και της διάρκειας αυτού". Ενώ, µε το 
άρθρο δεύτερο της αυτής ως άνω Υ.Α. 58069/595/2-10-2003 ορίστηκε ότι: " 1. Η 
ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως, ταυτόχρονα δε καταργείται το δεύτερο τµήµα Ειδικής ∆ιάταξης 
Ιπταµένου Προσωπικού του Ν. 2602/1998, ως και κάθε άλλη διάταξη νόµου που 
ρυθµίζει θέµατα εσωτερικού κανονισµού του ιπτάµενου προσωπικού θαλάµου 
διακυβέρνησης και θαλάµου επιβατών της Ολυµπιακής Αεροπορίας. 2. Ο κανονισµός 
Ιπτάµενου Προσωπικού Ολυµπιακής Αεροπορίας, ο οποίος εγκρίνεται µε την 
παρούσα απόφαση, θα παύει να ισχύει µετά πάροδο οκτώ (8) µηνών από την έναρξη 
ισχύος της παρούσας, δύναται δε να αντικατασταθεί ή τροποποιηθεί οποτεδήποτε µε 
κανονισµό εργασίας που θα καταρτισθεί µε επιχειρησιακή συλλογική σύµβαση 
εργασίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 1876/1990".  
- Κατά τα άρθρα 440 και 441 ΑΚ "Ο συµψηφισµός επιφέρει απόσβεση των µεταξύ 
δύο προσώπων αµοιβαίων απαιτήσεων, όσο καλύπτονται, αν είναι οµοειδείς κατά το 
αντικείµενο και ληξιπρόθεσµες. Ο συµψηφισµός επέρχεται αν ο ένας τον επικαλεσθεί 
µε δήλωση προς τον άλλον. Η πρόταση του συµψηφισµού επιφέρει απόσβεση των 
αµοιβαίων απαιτήσεων από τότε που συνυπήρξαν". Κατά την έννοια των παραπάνω 
διατάξεων, το διαπλαστικό δικαίωµα της προτάσεως του συµψηφισµού δηµιουργείται 
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από την στιγµή που δύο αντίθετες απαιτήσεις, οι οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις 
του συµψηφισµού, θα συνυπάρξουν. Ο δικαιούχος της κάθε απαιτήσεως έχει από το 
χρονικό αυτό σηµείο το δικαίωµα να αποσβέσει την απαίτηση του δανειστή του, 
προτείνοντας την ανταπαίτησή του σε συµψηφισµό. Με την πρόταση αυτή, που είναι 
αδιάφορο πότε θα γίνει, οι αµοιβαίες απαιτήσεις, εφόσον διατηρούνται κατά το 
χρονικό αυτό σηµείο, εξαλείφονται αναδροµικώς, δηλαδή από το χρονικό σηµείο που 
συνυπήρξαν.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 440, 441, 451, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 982, 
Νόµοι: 2112/1920,  
Ν∆: 4262/1962, άρθ. 15,  
Β∆: 744/1970,  
Νόµοι: 2271/1994, άρθ. 3,  
Νόµοι: 3185/2003, άρθ. 27,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * ΧρΙ∆ 2012.220  
 
∆ανεισµός εργασίας - Υποχρεώσεις εργοδοτών 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 17 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- ∆ανεισµός εργασίας. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης 
βάσης. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. 
- Από τον συνδυασµό των διατάξεων των άρθ. 361, 648 και 651 ΑΚ, προκύπτει ότι 
είναι νόµιµη η συµφωνία, µε την οποία ο εργοδότης, που έχει στην διάθεσή του τις 
υπηρεσίες του µισθωτού, παραχωρεί µε την συναίνεση του τελευταίου (που µπορεί να 
δοθεί µε οποιοδήποτε τρόπο, ρητό ή σιωπηρό, προς τον αρχικό ή µεταγενέστερο 
εργοδότη), τις υπηρεσίες αυτού σε άλλο πρόσωπο (δανεισµός µισθωτού), στο οποίο 
παρέχονται πλέον οι υπηρεσίες του, καθόσον η σχέση αυτή στηρίζεται στην βούληση 
και των τριών µερών. Στην περίπτωση αυτή του δανεισµού δεν λύεται η σύµβαση 
εργασίας και ο παλαιός εργοδότης δεν αποβάλλει την ιδιότητα του εργοδότη, ενώ και 
ο τρίτος που χρησιµοποιεί τις υπηρεσίες του δανειζοµένου µισθωτού αποκτά την 
ιδιότητα του εργοδότη, επέρχεται δηλ. διάσπαση (κατάτµηση) της ιδιότητας του 
εργοδότη, µε συνέπεια τον επιµερισµό των εργοδοτικών αρµοδιοτήτων. Για την 
έννοια του δανεισµού δεν έχει σηµασία η βραχυχρόνια ή µακροχρόνια αποµάκρυνση 
(παραχώρηση) του εργαζοµένου από τον αρχικό εργοδότη του, µε τον οποίο δεν 
αποκόπτεται ο ενοχικός δεσµός και ο οποίος εξακολουθεί να βαρύνεται µε τις 
υποχρεώσεις από την σύµβαση εργασίας και δη, εκτός από αντίθετη συµφωνία, για 
την καταβολή του µισθού και των άλλων παροχών που τον βαρύνουν, ενώ ο 
εργοδότης που δανείζεται τον µισθωτό ασκεί κατά την διάρκεια της παραχώρησης το 
διευθυντικό δικαίωµα µε τους περιορισµούς και το περιεχόµενο που θα το ασκούσε ο 
αρχικός εργοδότης. Η προαναφερθείσα γνήσια σύµβαση δανεισµού εργασίας 
διαφοροποιείται από τη µη γνήσια σύµβαση δανεισµού, που ρυθµίζεται ήδη από τις 
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διατάξεις των άρθρων 20 επ. του Ν. 2956/2001, κατά τις οποίες συνιστώνται 
Εταιρείες Προσωρινής Απασχόλησης στις οποίες οι εργαζόµενοί τους δεν 
προσφέρουν την εργασία τους σ' αυτές, αλλά σε τρίτους που θα υποδεικνύει εκάστοτε 
η εταιρεία αρχικός εργοδότης. 
-Κατά τη διάταξη του αρθρ. 559 αριθ. 1 του ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται µόνο αν 
παραβιάστηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου στον οποίο περιλαµβάνονται και οι 
ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών. 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. Από την διάταξη του αριθ. 1 περ. β' του 
ίδιου άρθρου ΚΠολ∆ προκύπτει, ότι η παράβαση (µη λήψη υπόψη) των διδαγµάτων 
της κοινής πείρας, δηλ. των γενικών και αφηρηµένων αρχών για την εξέλιξη των 
πραγµάτων που αντλούνται από την εµπειρική πραγµατικότητα µε την βοήθεια της 
επιστηµονικής έρευνας και της επαγγελµατικής ενασχόλησης και έχουν γίνει κοινό 
κτήµα, δηµιουργεί λόγο αναιρέσεως, µόνον όταν αυτά αφορούν την ερµηνεία 
κανόνων δικαίου ή την υπαγωγή σ' αυτούς των πραγµατικών γεγονότων και όχι για 
την έµµεση απόδειξη κρισίµων γεγονότων ή την εκτίµηση της αποδεικτικής αξίας 
των προσκοµισθέντων αποδεικτικών µέσων, τούτο δε συµβαίνει, όταν το δικαστήριο 
εσφαλµένα χρησιµοποιεί ή εσφαλµένα δεν χρησιµοποιεί τα διδάγµατα της κοινής 
πείρας για ν' ανεύρει µε βάση αυτά την έννοια κανόνα δικαίου, ιδίως όταν αυτός 
περιέχει αόριστες νοµικές έννοιες, ή για να υπαγάγει ή όχι τα πραγµατικά περιστατικά 
της διαφοράς στον κανόνα αυτόν.  
- Κατά την διάταξη του αριθ. 19 του ιδίου ως άνω άρθρου, αναίρεση επιτρέπεται και 
εάν η απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει 
αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζητήµατα που ασκούν ουσιώδη επίδραση 
στην έκβαση της δίκης. ∆εν υπάρχει όµως ανεπάρκεια αιτιολογιών, όταν η απόφαση 
περιέχει συνοπτικές αλλά πλήρεις αιτιολογίες. Ελλείψεις δε αναγόµενες µόνο στην 
ανάλυση και στάθµιση των αποδεικτικών µέσων και γενικότερα ως προς την 
αιτιολόγηση του αποδεικτικού πορίσµατος, αν αυτό διατυπώνεται σαφώς, δεν 
συνιστούν ανεπαρκείς αιτιολογίες, ενώ δεν δηµιουργείται ο ίδιος λόγος αναιρέσεως 
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.  
- 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 
αναιρέσεως από τους αριθµούς 19 και 20 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆, είναι από τον 
Άρειο Πάγο ανέλεγκτη, ο δε αντίστοιχος λόγος αναιρέσεως, εκ του περιεχοµένου του 
οποίου προκύπτει ότι δεν συντρέχει καµία από τις προαναφερθείσες εξαιρετικές 
περιπτώσεις απορρίπτεται ως απαράδεκτος, εφόσον πλέον πλήττεται η ουσία της 
υπόθεσης που δεν υπόκειται σε αναιρετικό έλεγχο.  
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- Ο λόγος αναιρέσεως του αριθµού 8 του άρθρου 559 ΚΠολ∆, ιδρύεται όταν το 
δικαστήριο έλαβε υπόψη πράγµατα που δεν προτάθηκαν ή δεν έλαβε υπόψη 
πράγµατα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Ως 
"πράγµατα" νοούνται οι αυτοτελείς ισχυρισµοί που τείνουν στη θεµελίωση, κατάλυση 
ή παρακώλυση του ασκουµένου µε την αγωγή, ένσταση ή αντένσταση ουσιαστικού ή 
δικονοµικού δικαιώµατος και όχι οι αρνητικοί της αγωγής ή ενστάσεως ισχυρισµοί 
και οι συνιστώντες επιχειρήµατα ή συµπεράσµατα των διαδίκων ή του δικαστηρίου 
εκ της εκτιµήσεως των αποδείξεων, ενώ αντίθετα αποτελούν πράγµατα οι λόγοι 
εφέσεως και αντεφέσεως και οι πρόσθετοι λόγοι έφεσης που περιέχουν παράπονα 
κατά της πρωτοβάθµιας κρίσης. Η παράλειψη όµως 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. Έτσι, αν ο ισχυρισµός (ή ο λόγος 
εφέσεως) είναι επουσιώδης, όπως είναι και ο για οποιοδήποτε λόγο µη κρίσιµος, είτε 
λήφθηκε υπόψη, αν και δεν προτάθηκε, είτε δεν λήφθηκε υπόψη, αν και προτάθηκε, 
δεν ιδρύεται ο παραπάνω λόγος αναιρέσεως. ∆εν στοιχειοθετείται, επίσης, ο λόγος 
αυτός αναιρέσεως αν το δικαστήριο έλαβε υπόψη τον προταθέντα ισχυρισµό και τον 
απέρριψε για οποιονδήποτε λόγο, τυπικό ή ουσιαστικό.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 361, 648, 651, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 19, 
Νόµοι: 2956/2001, άρθ. 20, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * Ελ∆νη 2012.1598  
 
∆ηµόσιο - Συµβασιούχοι δηµόσιου τοµέα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 427 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Παροχή προς το ∆ηµόσιο εξαρτηµένης εργασίας ορισµένου χρόνου. Επί των εν 
λόγω συµβάσεων ο έγγραφος τύπος είναι συστατικός και πρέπει να τηρείται, µε ποινή 
ακυρότητας, όχι µόνο για την κατάρτισή τους, αλλά και για τις τυχόν τροποποιήσεις 
τους. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ.3 του Ν. 2297/1995 [που ήδη έχει καταργηθεί µε το 
άρθρο 25 παρ. β' του Ν. 3196/2003, αλλά ίσχυε κατά το χρόνο που καταρτίσθηκε η 
σύµβαση εργασίας, επί της οποίας στηρίζει τις αξιώσεις της η αναιρεσίβλητη], "Με 
απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας είναι δυνατή για τις ανάγκες των 
Γραφείων Οικονοµικών - Εµπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ) η, κατ΄ εξαίρεση προς τις 
εκάστοτε ισχύουσες γενικές διατάξεις, κατ' επιλογή πρόσληψη επιτόπιου προσωπικού 
µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου ή έργου, το οποίο κατά περίπτωση θα 
µπορεί να καλύπτει είτε ανάγκες που απαιτούν εξειδικευµένες γνώσεις είτε τοπικές 
ανάγκες διοικητικής υποστήριξης. (...) Για την πρόσληψη του προσωπικού αυτού 
καταρτίζεται σύµβαση που υπογράφεται για λογαριασµό του ∆ηµοσίου από τον 
Υπουργό Εθνικής Οικονοµίας ή από εξουσιοδοτούµενο από τους αναφερόµενους στο 
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άρθρο 55 του Π∆ 138/1993 φορείς ή από τον προϊστάµενο του οικείου Γραφείου 
ΟΕΥ, κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης. (...) Από την έναρξη ισχύος του παρόντος 
νόµου απαγορεύεται η πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση αορίστου χρόνου, η 
µετατροπή συµβάσεων έργου ή εργασίας ορισµένου χρόνου σε αορίστου χρόνου, 
όπως και η καθ' οιονδήποτε τρόπο µονιµοποίηση συµβασιούχων επιτόπιων 
υπαλλήλων". Περαιτέρω, σύµφωνα µε τις γενικές διατάξεις του άρθρου 80 του Ν. 
2362/1995 περί δηµοσίου λογιστικού και ελέγχου δαπανών του Κράτους, όπως 
τροποποιήθηκε µετά την εισαγωγή του ευρώ, "Για το κύρος συµβάσεως του 
∆ηµοσίου µε αντικείµενο αξίας µεγαλύτερης των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) 
ευρώ ή που γεννά διαρκή υποχρέωση αυτού, απαιτείται η κατάρτισή της να γίνει µε 
ιδιωτικό τουλάχιστον έγγραφο". Και ακόµη "Επί συµβάσεως, η αποδοχή της 
προτάσεως δύναται να γίνει και µε χωριστό έγγραφο, η υπό του αντισυµβαλλοµένου, 
όµως, του ∆ηµοσίου εκπλήρωση της παροχής του αίρει την εκ της ελλείψεως του 
γραπτού τύπου της αποδοχής ακυρότητα της συµβάσεως".  
- Από τις διατάξεις αυτές, που εφαρµόζονται και επί των συµβάσεων ιδιωτικού 
δικαίου περί παροχής προς το ∆ηµόσιο εξαρτηµένης εργασίας ορισµένου χρόνου, σε 
συνδυασµό προς τις γενικές διατάξεις των άρθρων 158, 159 παρ. 1, 164 και 180 ΑΚ, 
συνάγεται ότι επί των εν λόγω συµβάσεων ο έγγραφος τύπος είναι συστατικός και 
πρέπει να τηρείται, µε ποινή ακυρότητας, όχι µόνο για την κατάρτισή τους, αλλά και 
για τις τυχόν τροποποιήσεις τους, όπως είναι και η τυχόν παράταση της λειτουργίας 
τους µετά την πάροδο του αρχικώς καθορισµένου χρόνου. Η άρση των συνεπειών της 
εν λόγω ακυρότητας, δια της εκ µέρους του προσληφθέντος παροχής της εργασίας, 
προϋποθέτει κατ' ελάχιστον την εκ µέρους του ∆ηµοσίου υποβολή εγγράφου 
προτάσεως είτε για τη σύναψη της συµβάσεως είτε για την τροποποίηση αυτής.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 1 εδ. α' ΚΠολ∆, ιδρύεται λόγος αναίρεσης 
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, η δε παραβίαση εκδηλώνεται 
είτε µε ψευδή ερµηνεία είτε µε κακή εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη υπαγωγή.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆, ιδρύεται λόγος αναίρεσης αν η 
απόφαση του δικαστηρίου της ουσίας δεν έχει νόµιµη βάση, πράγµα που συµβαίνει 
όταν στις αιτιολογίες, που συνιστούν την ελάσσονα πρόταση του δικανικού 
συλλογισµού, δεν αναφέρονται διόλου ή αναφέρονται ανεπαρκώς ή αντιφατικώς τα 
πραγµατικά περιστατικά, στα οποία το δικαστήριο της ουσίας στήριξε την κρίση του 
επί ζητήµατος µε ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης και, έτσι, δεν µπορεί να 
ελεγχθεί αν στη συγκεκριµένη περίπτωση συνέτρεχαν οι όροι του κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου που εφαρµόστηκε ή δεν συνέτρεχαν οι όροι εκείνου που δεν 
εφαρµόστηκε.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 158, 159, 164, 180,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19,  
Π∆: 138/1993, άρθ. 55, 
Νόµοι: 2362/1995, άρθ. 80, 90, 91,  
Νόµοι: 2297/1995, άρθ. 5, 
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Νόµοι: 3196/2003, άρθ. 25, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
∆ικηγόροι - ∆ικηγορική αµοιβή - Αναγκαστική απαλλοτρίωση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 694 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Αµοιβή δικηγόρου. Η δικαστική δαπάνη µετά της 
αµοιβής των πληρεξουσίων δικηγόρων βαρύνει τον υπόχρεο προς αποζηµίωση. Ο 
υπόχρεος προς αποζηµίωση οφείλει να καταθέσει τη δικαστική δαπάνη και την 
αµοιβή του δικηγόρου του καθού η απαλλοτρίωση στο Ταµείο Παρακαταθηκών και 
∆ανείων υπέρ του ∆ικηγορικού Συλλόγου στον οποίο ο δικηγόρος που παρέστη στη 
δίκη είναι µέλος του. Στην περίπτωση παραλείψεως καταθέσεως από τον υπόχρεο 
προς αποζηµίωση στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων της δικαστικής δαπάνης 
και της αµοιβής του δικηγόρου του καθού η απαλλοτρίωση, που παρέστη στη δίκη 
για τον καθορισµό της τιµής µονάδας, υπέρ του ∆ικηγορικού Συλλόγου του οποίου 
είναι µέλος, αυτός δεν νοµιµοποιείται ενεργητικά να εγείρει ευθεία αγωγή προς 
τούτο, αφού τέτοιο δικαίωµα έχει ο άνω ∆ικηγορικός Σύλλογος υπέρ του οποίου 
γίνεται και η κατάθεση. Έχει όµως δικαίωµα να εγείρει πλαγιαστικά τα δικαιώµατα 
του οικείου ∆ικηγορικού Συλλόγου, κατά το άρθρο 72 ΚΠολ∆, υπό την ιδιότητά του 
ως δικηγόρου παραστάντος στη δίκη περί καθορισµού της αποζηµιώσεως. 
Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
- Κατά το άρθρο 18§4 του Ν. 2882/2001 (ΚΑΑΑ), η δικαστική δαπάνη µετά της 
αµοιβής των πληρεξουσίων δικηγόρων βαρύνει τον υπόχρεο προς αποζηµίωση, 
επιδικάζεται από το δικαστήριο µε την ίδια απόφαση, εφόσον δεν ορίζεται 
διαφορετικά από το νόµο αυτόν και παρακατατίθεται στο Ταµείο Παρακαταθηκών 
και ∆ανείων υπέρ του οικείου ∆ικηγορικού Συλλόγου. Περαιτέρω, κατά το άρθρο 
8§1 του ίδιου νόµου, ο υπόχρεος για την πληρωµή της αποζηµιώσεως, της, κατά το 
άρθρο 18§4, δικαστικής δαπάνης, καθώς και της αµοιβής των πληρεξουσίων 
δικηγόρων, που προσδιορίστηκε δικαστικώς, καταθέτει στο Ταµείο Παρακαταθηκών 
και ∆ανείων την αποζηµίωση υπέρ του δικαιούχου και τη δικαστική δαπάνη και την 
αµοιβή των πληρεξουσίων δικηγόρων υπέρ του οικείου ∆ικηγορικού Συλλόγου.  
Τέλος, µε τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1, 1 α και 6 του Ν. 1093/1980 ορίσθηκε ότι 
η διάταξη της § 7 του άρθρου 161 του κυρωθέντος µε το Ν∆ 3026/1954 Κώδικα περί 
∆ικηγόρων εφαρµόζεται και επί των δικηγορικών αµοιβών από αναγκαστικές 
απαλλοτριώσεις κατά την ειδική διαδικασία προσδιορισµού τιµής µονάδας και 
αναγνωρίσεως δικαιούχων. Ειδικότερα, το άρθρο 161 του ως άνω Κώδικα ορίζει στις 
παραγράφους 1 έως 5 αυτού το ελάχιστο όριο αµοιβής του δικηγόρου κάθε µέρους 
για την σύνταξη των ιδιωτικών εγγράφων ή σχεδίων δηµοσίων εγγράφων για κάθε 
είδους δικαιοπραξίες, στην παράγραφο 6 ότι η κατά τις προηγούµενες παραγράφους 
αµοιβή του δικηγόρου προκαταβάλλεται στον οικείο ∆ικηγορικό Σύλλογο και στην 
προαναφερθείσα παράγραφο 7 αυτού ότι από την προκαταβαλλόµενη ως άνω αµοιβή 
µπορεί ο ∆ικηγορικός Σύλλογος να παρακρατήσει ποσοστό αυτής, που ορίζεται µε 
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απόφαση του Υπουργού ∆ικαιοσύνης ύστερα από απόφαση του ∆Σ του οικείου 
∆ικηγορικού Συλλόγου κλπ, καθώς και ότι µε την αυτή ή άλλη υπουργική απόφαση 
καθορίζονται τα σχετικά µε τη σύσταση ίδιου λογαριασµού για τη συγκέντρωση των 
παρακρατούµενων ποσοστών και τη διανοµή αυτών στα µέλη του ∆ικηγορικού 
Συλλόγου.  
Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει 1) ότι ο υπόχρεος προς αποζηµίωση οφείλει να 
καταθέσει τη δικαστική δαπάνη και την αµοιβή του δικηγόρου του καθού η 
απαλλοτρίωση, που καθορίζεται σύµφωνα µε την αµέσως παραπάνω διάταξη του 
άρθρου 9 παρ. 1 του Ν. 1093/1980, στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων υπέρ 
του ∆ικηγορικού Συλλόγου στον οποίο ο δικηγόρος που παρέστη στη δίκη είναι 
µέλος του και στην περίπτωση που ο δικαιούχος της αποζηµιώσεως εκπροσωπήθηκε 
στη δίκη και από δικηγόρο µέλος ∆ικηγορικού Συλλόγου διαφορετικής περιφέρειας 
εκείνης του δικάσαντος δικαστηρίου, κατ' άρθρο 54 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων, 
οφείλει να καταθέσει και υπέρ του δικού του ∆ικηγορικού Συλλόγου την αναλογούσα 
αµοιβή αυτού και 2) ότι η κατάθεση της δικαστικής δαπάνης και της αµοιβής στο 
Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων γίνεται υπέρ του κατά τα άνω ∆ικηγορικού 
Συλλόγου, προκειµένου αυτός να παρακρατήσει τα προβλεπόµενα ποσοστά, που 
αποτελούν έσοδα αυτού προς εξυπηρέτηση του διανεµητικού λογαριασµού, χάριν, 
δηλαδή, των κοινωνικά, επαγγελµατικά και οικονοµικά ασθενέστερων µελών του 
(ΟλΑΠ 27/2008). Κατ' ακολουθίαν, στην περίπτωση παραλείψεως καταθέσεως από 
τον υπόχρεο προς αποζηµίωση στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων της 
δικαστικής δαπάνης και της αµοιβής του δικηγόρου του καθού η απαλλοτρίωση, που 
παρέστη στη δίκη για τον καθορισµό της τιµής µονάδας, υπέρ του ∆ικηγορικού 
Συλλόγου του οποίου είναι µέλος, αυτός δεν νοµιµοποιείται ενεργητικά να εγείρει 
ευθεία αγωγή προς τούτο, αφού τέτοιο δικαίωµα έχει ο άνω ∆ικηγορικός Σύλλογος 
υπέρ του οποίου γίνεται και η κατάθεση. Έχει όµως δικαίωµα να εγείρει πλαγιαστικά 
τα δικαιώµατα του οικείου ∆ικηγορικού Συλλόγου, κατά το άρθρο 72 ΚΠολ∆, υπό 
την ιδιότητά του ως δικηγόρου παραστάντος στη δίκη περί καθορισµού της 
αποζηµιώσεως, δικαιουµένου σε απόληψη ποσοστού του ποσού που θα κατατεθεί 
έναντι του ∆ικηγορικού Συλλόγου, που παραλείπει να προβεί σε έγερση ευθείας 
αγωγής (βλ. σχ. ΟλΑΠ 15/1989).  
- Κατά το άρθρο 559 αριθµός 1 ΚΠολ∆, δηµιουργείται λόγος αναίρεσης και αν 
παραβιαστεί κανόνας ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο περιλαµβάνονται και οι 
ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών, συνίσταται δε η παραβίαση στην 
εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή κανόνα, που υπάρχει, όταν εφαρµόζεται ή δεν 
εφαρµόζεται, κατά περίπτωση, κανόνας ουσιαστικού δικαίου, αν και δεν υπάρχουν ή 
υπάρχουν αντίστοιχα, οι πραγµατικές προϋποθέσεις για την εφαρµογή του, σύµφωνα 
µε όσα ανελέγκτως δέχθηκε το δικαστήριο της ουσίας.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 72, 559 αριθ. 1,  
Κωδ∆ικ: 54, 161,  
Νόµοι: 2882/2001, άρθ. 18,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * ΧρΙ∆ 2012.667  
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∆ικηγόροι - ∆ικηγορική αµοιβή - Ελάχιστα όρια αµοιβών 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1037 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- ∆ικηγορική αµοιβή. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης 
βάσης. 
- Κατά το άρθρο 91 παρ.1 του Ν∆ 3026 /1954 "περί του Κώδικος των ∆ικηγόρων" ο 
δικηγόρος δικαιούται να λάβει από τον εντολέα του, πλην της δικαστηριακής ή άλλης 
δαπάνης, την οποία κατέβαλε εξ ιδίων και αµοιβή για κάθε εργασία του δικαστική ή 
εξώδικη. Ακολούθως, κατά το άρθρο 92 παρ.1 του αυτού Κώδικα, όπως ισχύει ήδη 
µετά την προσθήκη του εδ. β' αυτής µε το άρθρο 5 παρ.3 του Ν.∆ 4272/1962 και την 
αντικατάσταση του µε το άρθρο 8 του Ν. 1093/1980, η δικηγορική αµοιβή 
κανονίζεται µε συµφωνία του δικηγόρου και του εντολέα ή του αντιπροσώπου του, η 
οποία περιλαµβάνει είτε όλη τη διεξαγωγή της δίκης, είτε άλλης φύσεως νοµικές 
εργασίες. Σε καµιά περίπτωση δεν επιτρέπεται η αµοιβή να υπολείπεται των 
ελαχίστων ορίων, που καθορίζονται από τα άρθρα 98επ.του ως άνω Κώδικα. Κάθε 
συµφωνία για λήψη µικρότερης αµοιβής από τα ανωτέρω καθοριζόµενα όρια είναι 
άκυρη ανεξάρτητα από το χρόνο συνάψεως της. Εξάλλου, κατά το άρθρο 98 παρ.1 
του εν λόγω Κώδικα, σε περίπτωση ελλείψεως ειδικής συµφωνίας το ελάχιστο ποσό 
της αµοιβής του δικηγόρου ορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις των εποµένων άρθρων, 
κατά δε το άρθρο 99 εδ. α' του αυτού Κώδικα, το ελάχιστο όριο της αµοιβής επί των 
πολιτικών υποθέσεων, των ποινικών και ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων και 
αρχών και των εξώδικων, εκτός των αναφεροµένων και για τις δύο περιπτώσεις 
εξαιρέσεων, είναι ίσο µε το γινόµενο των δραχµών, που αναγράφονται στον Κώδικα 
αυτό και για κάθε ειδική εργασία, επί συντελεστή, ο οποίος µε την υπ' αριθµ. 
12.398/9.2.1989 απόφαση του Υπουργού ∆ικαιοσύνης, που εκδόθηκε κατ' 
εξουσιοδότηση της διατάξεως αυτής και δηµοσιεύθηκε στο υπ' αριθµ. 131/21.2.1989 
ΦΕΚ (τεύχος Β'), ορίσθηκε σε 140 µονάδες. Περαιτέρω, σύµφωνα µε την παράγραφο 
5 του άρθρου 23 του π.δ. 282/1996 "Οργανισµός του Νοµικού Συµβουλίου του 
Κράτους", όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 18 παρ.4 του ν. 2873/2000, "η αµοιβή 
των δικηγόρων του ∆ηµοσίου διέπεται από τις δια τάξεις του Ν∆3026 της 6/8 
Οκτωβρίου 1954 "Περί του Κώδικος των ∆ικηγόρων", όπως εκάστοτε ισχύουν και 
καθορίζεται στο διπλάσιο από εκείνο που προβλέπεται από αυτές του ελάχιστου 
ορίου για κάθε δικαστική ή εξώδικη ενέργεια. Σε δικαστικές ή εξώδικες εργασίες, για 
τις οποίες από διατάξεις του Κώδικα η αµοιβή ορίζεται σε ποσοστό επί της αξίας του 
αντικειµένου της υπόθεσης, οι δικηγόροι του ∆ηµοσίου αµείβονται, µε το διπλάσιο 
του ελαχίστου ορίου που ορίζεται µε τις διατάξεις των άρθρων 100 παράγραφος 
4,107 παράγραφος 1 εδάφιο 2 και 110 παράγραφος 1 του πιο πάνω Κώδικα στην 
πρώτη περίπτωση και από το άρθρο 161 παράγραφος 4 στη δεύτερη περίπτωση. Οι 
αµοιβές αυτές µπορούν κατά την εκκαθάρισή τους είτε να µειωθούν µέχρι του 
ελάχιστου ορίου που προβλέπουν οι διατάξεις του Κώδικα, όταν πρόκειται για 
χειρισµό µεγάλου αριθµού οµοίων υποθέσεων ή όταν ο δικηγόρος του ∆ηµοσίου δεν 
χειρίστηκε την υπόθεση µε την προσήκουσα επιµέλεια, είτε να αυξηθούν µέχρι το 
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τετραπλάσιο του ελάχιστου αυτού ορίου όταν επιδείχθηκε από τον δικηγόρο ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον και επιµέλεια". Εξάλλου, στο άρθρο 51 του ν. 2238/1994 "Κώδικας 
Φορολογίας Εισοδήµατος", όπως τούτο αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 7 παρ.2 του ν. 
2753/1999 "Καθαρό Εισόδηµα Ελεύθερων Επαγγελµατιών", ορίζεται ότι' "για τις 
παραστάσεις των δικηγόρων ενώπιον των δικαστηρίων, για τη σύµπραξη τους σε 
εξώδικες ενέργειες και συµβάσεις, όπως προβλέπουν οι οικείες διατάξεις, καθώς και 
για κάθε άλλη νοµική υπηρεσία που παρέχουν αυτοί στον εντολέα τους καθορίζεται 
το µήνα ∆εκέµβριο κάθε δεύτερου έτους, µε κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονοµικών και ∆ικαιοσύνης, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, 
ύστερα από γνώµη της Ολοµέλειας των δικηγορικών συλλόγων της Ελλάδας, 
ελάχιστη αµοιβή, ενιαία για όλους τους δικηγορικούς συλλόγους της Χώρας. Η 
ελάχιστη αµοιβή, που προβλέπεται από την απόφαση της προηγουµένης παραγράφου, 
προεισπράττεται από τον οικείο δικηγορικό σύλλογο µε τετραπλότυπα γραµµάτια. Οι 
δικηγορικοί σύλλογοι υποχρεούνται να ενεργούν παρακράτηση φόρου εισοδήµατος 
µε συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%)στο ακαθάριστο ποσό των αµοιβών που 
αναγράφονται στο τετραπλότυπο γραµµάτιο ...". Σε εκτέλεση της εξουσιοδοτικής 
αυτής διατάξεως εκ δόθηκε η υπ' αρ. 2031/0012/29.12.1999 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονοµικών και ∆ικαιοσύνης που προσδιόρισε τις ελάχιστες αµοιβές των 
δικηγόρων για τις παραστάσεις σε δικαστήρια ή σε εξώδικες ενέργειες και συµβάσεις 
της οποίας ανεστάλη κατ' αρχήν η εφαρµογή µέχρι την 30.6.2000, δυνάµει της όµοιας 
υπ' αρ. 1007604 /132/Α10012/ΠΟΛ 1017/25.1.2000 αποφάσεως των ίδιων 
Υπουργών. Στη συνέχεια, µε την εκδοθείσα, οµοίως σε εκτέλεση της άνω διατάξεως, 
υπ' αριθµ. 1314/21.12.2000 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και 
∆ικαιοσύνης, προσδιορίστηκαν οι ελάχιστες αµοιβές των δικηγόρων και ορίστηκε ότι' 
"οι ελάχιστες αµοιβές για τις παραστάσεις των δικηγόρων ενώπιον των δικαστηρίων 
για τη σύµπραξη τους σε εξώδικες ενέργειες και συµβάσεις, όπως προβλέπουν οι 
οικείες διατάξεις, καθορίζονται όπως στο συνηµµένο πίνακα", κατά τον οποίο η 
αµοιβή του δικηγόρου για κάθε δικαστική ενέργεια (σύνταξη αγωγής, προτάσεων, 
παράσταση) διακυµαίνεται σε εφάπαξ ποσό, ανάλογα µε το δικαστήριο ενώπιον του 
οποίου ενεργείται, του αντικειµένου της δίκης και του αιτούµενου ποσού. Με τις 
διατάξεις των ανωτέρω νόµων καθώς και εκείνες της υπ' αριθµ. 1314/2000 ως άνω 
ΚΥΑ δεν καταργήθηκαν οι προαναφερόµενες διατάξεις του Κώδικα των ∆ικηγόρων, 
που αφορούν τον καθορισµό του κατωτάτου ορίου αµοιβής όλων των δικηγόρων, 
δηλαδή και εκείνων του ∆ηµοσίου ή Ν.Π.∆.∆. Οι διατάξεις του Κώδικα αυτού, των 
οποίων σκοπός είναι όχι µόνο η προστασία του ιδιωτικού συµφέροντος του 
δικηγόρου ως εργαζοµένου, αλλά και η κατοχύρωση του κύρους του δικηγορικού 
λειτουργήµατος ως θεράποντος του δηµοσίου συµφέροντος, κατισχύουν εκείνων των 
ως άνω νόµων και των κατ' εξουσιοδότηση αυτών εκδοθεισών ΚΥΑ στις σχέσεις 
µεταξύ των συµβαλλόµενων, αφού οι διατάξεις αυτών, όπως προκύπτει από το 
σύνολο του περιεχοµένου τους και τις οικείες εισηγητικές εκθέσεις, έχουν 
φορολογικό χαρακτήρα και από σκοπούν στη µεταρρύθµιση και απλοποίηση του 
φορολογικού συστήµατος µε την καθιέρωση αντικειµενικής φορολογικής 
µεταχειρίσεως των δικηγόρων προς τον σκοπό της δικαιότερης κατανοµής των 
φορολογικών βαρών της µειώσεως των οικονοµικών στρεβλώσεων, που προκαλεί η 
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φορολογική διάρθρωση στην κατανοµή των πόρων, της αυξήσεως της 
ανταγωνιστικότητας και της προσαρµογής της φορολογίας στο ενοποιούµενο διεθνές 
οικονοµικό περιβάλλον. Έτσι, όταν η καθοριζόµενη µε βάση τον Κώδικα ∆ικηγόρων 
για κάθε κατά περίπτωση ενέργεια ελάχιστη αµοιβή είναι µεγαλύτερη από εκείνη, 
που καθορίζεται µε βάση την ως άνω ΚΥΑ, τότε οφείλεται η µεγαλύτερη αυτή 
αµοιβή. Όταν όµως είναι µικρότερη, τότε οφείλεται η καθοριζόµενη µε βάση την 
ΚΥΑ µεγαλύτερη ελάχιστη αµοιβή, διότι θα ήταν άνισο οι δικηγόροι να αµείβονται 
µε τα ελάχιστα όρια του Κώδικα των ∆ικηγόρων και να φορολογούνται για 
µεγαλύτερο εισόδηµα. Συνεπώς, σε περίπτωση αναθέσεως από µέρους του ∆ηµοσίου 
ή Ν.Π.∆.∆. εντολής σε δικηγόρο να ενεργήσει για λογαριασµό του ενώπιον 
δικαστηρίου, υποχρεούνται αυτά µετά την ισχύ της υπ' αριθµ. 1.314/21.12.2000 ΚΥΑ 
να καταβάλουν στον εν λόγω δικηγόρο την αντίστοιχη αµοιβή, που προβλέπεται από 
τις διατάξεις αυτής και όχι το ελάχιστο όριο αµοιβής που προβλέπεται στον Κώδικα 
∆ικηγόρων για τη συγκεκριµένη ενέργεια, εφόσον η αµοιβή, σύµφωνα µε την ως άνω 
ΚΥΑ, είναι ανώτερη αυτής που ορίζεται στον Κώδικα ∆ικηγόρων.  
- Oι αναιρετικοί λόγοι των αριθµών 1 εδαφ. α και 19 του άρθρου 559 ΚΠολ∆ 
ιδρύονται, ο µεν πρώτος, αν το δικαστήριο της ουσίας προέβη σε εσφαλµένη ή µη 
υπαγωγή των πραγµατικών διαπιστώσεων του στο εννοιολογικό περιεχόµενο του εν 
λόγω κανόνα, ο δε δεύτερος, όταν στο αιτιολογικό της αποφάσεως του δικαστηρίου 
της ουσίας δεν περιέχονται καθόλου ή δεν περιγράφονται µε πληρότητα, σαφήνεια 
και χωρίς αντιφάσεις τα πραγµατικά εκείνα γεγονότα που είναι αναγκαία για να 
κριθεί αν στη συγκεκριµένη περίπτωση συντρέχουν ή όχι οι προϋποθέσεις εφαρµογής 
του εφαρµοσθέντος κανόνα ουσιαστικού δικαίου ή αν έγινε ή όχι ορθός νοµικός 
χαρακτηρισµός των κρίσιµων πραγµατικών γεγονότων(ΑΠ 1377/2009, ΑΠ 
335/2008).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 
Κωδ∆ικ: 91, 92, 98, 99, 110, 161,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
∆ικηγόροι - ∆ικηγορική αµοιβή - Ελάχιστα όρια αµοιβών 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1039 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ελάχιστα όρια δικηγορικής αµοιβής. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Κατά το άρθρο 91 παρ.1 του Ν∆ 3026 /1954 "περί του Κωδικός των ∆ικηγόρων" ο 
δικηγόρος δικαιούται να λάβει από τον εντολέα του, πλην της δικαστηριακής ή άλλης 
δαπάνης, την οποία κατέβαλε εξ ιδίων και αµοιβή για κάθε εργασία του δικαστική ή 
εξώδικη. Ακολούθως, κατά το άρθρο 92 παρ.1 του αυτού Κώδικα, όπως ισχύει ήδη 
µετά την προσθήκη του εδ. β' αυτής µε το άρθρο 5 παρ.3 του Ν∆ 4272/1962 και την 
αντικατάσταση του µε το άρθρο 8 του Ν. 1093/1980, η δικηγορική αµοιβή 
κανονίζεται µε συµφωνία του δικηγόρου και του εντολέα ή του αντιπροσώπου του, η 
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οποία περιλαµβάνει είτε όλη τη διεξαγωγή της δίκης, είτε άλλης φύσεως νοµικές 
εργασίες. Σε καµιά περίπτωση δεν επιτρέπεται η αµοιβή να υπολείπεται των 
ελαχίστων ορίων, που καθορίζονται από τα άρθρα 98 επ.του ως άνω Κώδικα. Κάθε 
συµφωνία για λήψη µικρότερης αµοιβής από τα ανωτέρω καθοριζόµενα όρια είναι 
άκυρη ανεξάρτητα από το χρόνο συνάψεως της. Εξάλλου, κατά το άρθρο 98 παρ.1 
του εν λόγω Κώδικα, σε περίπτωση ελλείψεως ειδικής συµφωνίας το ελάχιστο ποσό 
της αµοιβής του δικηγόρου ορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις των εποµένων άρθρων, 
κατά δε το άρθρο 99 εδ. α' του αυτού Κώδικα, το ελάχιστο όριο της αµοιβής επί των 
πολιτικών υποθέσεων, των ποινικών και ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων και 
αρχών και των εξώδικων, εκτός των αναφεροµένων και για τις δύο περιπτώσεις 
εξαιρέσεων, είναι ίσο µε το γινόµενο των δραχµών, που ανα γράφονται στον Κώδικα 
αυτό και για κάθε ειδική εργασία, επί συντελεστή, ο οποίος µε την υπ' αριθµ. 
12.398/9.2.1989 απόφαση του Υπουργού ∆ικαιοσύνης, που εκδόθηκε κατ' 
εξουσιοδότηση της διατάξεως αυτής και δηµοσιεύθηκε στο υπ' αριθµ. 131/21.2.1989 
ΦΕΚ (τεύχος Β'), ορίσθηκε σε 140 µονάδες. Περαιτέρω, σύµφωνα µε την παράγραφο 
5 του άρθρου 23 του π.δ. 282/1996 "Οργανισµός του Νοµικού Συµβουλίου του 
Κράτους", όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 18 παρ.4 του ν. 2873/2000, "η αµοιβή 
των δικηγόρων του ∆ηµοσίου διέπεται από τις δια τάξεις του Ν∆ 3026 της 6/8 
Οκτωβρίου 1954 "Περί του Κωδικός των ∆ικηγόρων", όπως εκάστοτε ισχύουν και 
καθορίζεται στο διπλάσιο από εκείνο που προβλέπεται από αυτές του ελάχιστου 
ορίου για κάθε δικαστική ή εξώδικη ενέργεια. Σε δικαστικές ή εξώδικες εργασίες, για 
τις οποίες από διατάξεις του Κώδικα η αµοιβή ορίζεται σε ποσοστό επί της αξίας του 
αντικειµένου της υπόθεσης, οι δικηγόροι του ∆ηµοσίου αµείβονται, µε το διπλάσιο 
του ελαχίστου ορίου που ορίζεται µε τις διατάξεις των άρθρων 100 παράγραφος 
4,107 παράγραφος 1 εδάφιο 2 και 110 παράγραφος 1 του πιο πάνω Κώδικα στην 
πρώτη περίπτωση και από το άρθρο 161 παράγραφος 4 στη δεύτερη περίπτωση. Οι 
αµοιβές αυτές µπορούν κατά την εκκαθάρισή τους είτε να µειωθούν µέχρι του 
ελάχιστου ορίου που προβλέπουν οι διατάξεις του Κώδικα, όταν πρόκειται για 
χειρισµό µεγάλου αριθµού οµοίων υποθέσεων ή όταν ο δικηγόρος του ∆ηµοσίου δεν 
χειρίστηκε την υπόθεση µε την προσήκουσα επιµέλεια, είτε να αυξηθούν µέχρι το 
τετραπλάσιο του ελάχιστου αυτού ορίου όταν επιδείχθηκε από τον δικηγόρο ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον και επιµέλεια".  
- Στο άρθρο 51 του ν. 2238/1994 "Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος", όπως τούτο 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 7 παρ.2 του ν. 2753/1999 "Καθαρό Εισόδηµα 
Ελεύθερων Επαγγελµατιών", ορίζεται ότι' "για τις παραστάσεις των δικηγόρων 
ενώπιον των δικαστηρίων, για τη σύµπραξη τους σε εξώδικες ενέργειες και 
συµβάσεις, όπως προβλέπουν οι οικείες διατάξεις, καθώς και για κάθε άλλη νοµική 
υπηρεσία που παρέχουν αυτοί στον εντολέα τους καθορίζεται το µήνα ∆εκέµβριο 
κάθε δεύτερου έτους, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και 
∆ικαιοσύνης, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από 
γνώµη της Ολοµέλειας των δικηγορικών συλλόγων της Ελλάδας, ελάχιστη αµοιβή, 
ενιαία για όλους τους δικηγορικούς συλλόγους της Χώρας. Η ελάχιστη αµοιβή, που 
προβλέπεται από την απόφαση της προηγουµένης παραγράφου, προεισπράττεται από 
τον οικείο δικηγορικό σύλλογο µε τετραπλότυπα γραµµάτια. Οι δικηγορικοί σύλλογοι 
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υποχρεούνται να ενεργούν παρακράτηση φόρου εισοδήµατος µε συντελεστή 
δεκαπέντε τοις εκατό (15%) στο ακαθάριστο ποσό των αµοιβών που αναγράφονται 
στο τετραπλότυπο γραµµάτιο ...". Σε εκτέλεση της εξουσιοδοτικής αυτής διατάξεως 
εκ δόθηκε η υπ' αρ. 2031/0012/29.12.1999 κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονοµικών και ∆ικαιοσύνης που προσδιόρισε τις ελάχιστες αµοιβές των δικηγόρων 
για τις παραστάσεις σε δικαστήρια ή σε εξώδικες ενέργειες και συµβάσεις της οποίας 
ανεστάλη κατ' αρχήν η εφαρµογή µέχρι την 30.6.2000, δυνάµει της όµοιας υπ' αρ. 
1007604 /132/Α10012/ΠΟΛ1017/25.1.2 00 0 αποφάσεως των ίδιων Υπουργών. Στη 
συνέχεια, µε την εκδοθείσα, οµοίως σε εκτέλεση της άνω διατάξεως, υπ' αριθµ. 
1314/21.12.2000 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και ∆ικαιοσύνης, 
προσδιορίστηκαν οι ελάχιστες αµοιβές των δικηγόρων και ορίστηκε ότι' "οι ελάχιστες 
αµοιβές για τις παραστάσεις των δικηγόρων ενώπιον των δικαστηρίων για τη 
σύµπραξη τους σε εξώδικες ενέργειες και συµβάσεις, όπως προβλέπουν οι οικείες 
διατάξεις, καθορίζονται όπως στο συνηµµένο πίνακα", κατά τον οποίο η αµοιβή του 
δικηγόρου για κάθε δικαστική ενέργεια (σύνταξη αγωγής, προτάσεων, παράσταση) 
διακυµαίνεται σε εφάπαξ ποσό, ανάλογα µε το δικαστήριο ενώπιον του οποίου 
ενεργείται, του αντικειµένου της δίκης και του αιτούµενου ποσού. Με τις διατάξεις 
των ανωτέρω νόµων καθώς και εκείνες της υπ' αριθµ. 1314/ 2000 ως άνω ΚΥΑ δεν 
καταργήθηκαν οι προαναφερόµενες διατάξεις του Κώδικα των ∆ικηγόρων, που 
αφορούν τον καθορισµό του κατωτάτου ορίου αµοιβής όλων των δικηγόρων, δηλαδή 
και εκείνων του ∆ηµοσίου ή Ν.Π.∆.∆. Οι διατάξεις του Κώδικα αυτού, των οποίων 
σκοπός είναι όχι µόνο η προστασία του ιδιωτικού συµφέροντος του δικηγόρου ως 
εργαζοµένου, αλλά και η κατοχύρωση του κύρους του δικηγορικού λειτουργήµατος 
ως θεράποντος του δηµοσίου συµφέροντος, κατισχύουν εκείνων των ως άνω νόµων 
και των κατ' εξουσιοδότηση αυτών εκδοθεισών ΚΥΑ στις σχέσεις µεταξύ των 
συµβαλλόµενων, αφού οι διατάξεις αυτών, όπως προκύπτει από το σύνολο του 
περιεχοµένου τους και τις οικείες εισηγητικές εκθέσεις, έχουν φορολογικό χαρακτήρα 
και από σκοπούν στη µεταρρύθµιση και απλοποίηση του φορολογικού συστήµατος 
µε την καθιέρωση αντικειµενικής φορολογικής µεταχειρίσεως των δικηγόρων προς 
τον σκοπό της δικαιότερης κατανοµής των φορολογικών βαρών της µειώσεως των 
οικονοµικών στρεβλώσεων, που προκαλεί η φορολογική διάρθρωση στην κατανοµή 
των πόρων, της αυξήσεως της ανταγωνιστικότητας και της προσαρµογής της 
φορολογίας στο ενοποιούµενο διεθνές οικονοµικό περιβάλλον. Έτσι, όταν η 
καθοριζόµενη µε βάση τον Κώδικα ∆ικηγόρων για κάθε κατά περίπτωση ενέργεια 
ελάχιστη αµοιβή είναι µεγαλύτερη από εκείνη, που καθορίζεται µε βάση την ως άνω 
ΚΥΑ, τότε οφείλεται η µεγαλύτερη αυτή αµοιβή. Όταν όµως είναι µικρότερη, τότε 
οφείλεται η καθοριζόµενη µε βάση την ΚΥΑ µεγαλύτερη ελάχιστη αµοιβή, διότι θα 
ήταν άνισο οι δικηγόροι να αµείβονται µε τα ελάχιστα όρια του Κώδικα των 
∆ικηγόρων και να φορολογούνται για µεγαλύτερο εισόδηµα. Συνεπώς, σε περίπτωση 
αναθέσεως από µέρους του ∆ηµοσίου ή Ν.Π.∆.∆. εντολής σε δικηγόρο να ενεργήσει 
για λογαριασµό του ενώπιον δικαστηρίου, υποχρεούνται αυτά µετά την ισχύ της υπ' 
αριθµ. 1.314/21.12.2000 ΚΥΑ να καταβάλουν στον εν λόγω δικηγόρο την αντίστοιχη 
αµοιβή, που προβλέπεται από τις διατάξεις αυτής και όχι το ελάχιστο όριο αµοιβής 
που προβλέπεται στον Κώδικα ∆ικηγόρων για τη συγκεκριµένη ενέργεια, εφόσον η 
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αµοιβή, σύµφωνα µε την ως άνω ΚΥΑ, είναι ανώτερη αυτής που ορίζεται στον 
Κώδικα ∆ικηγόρων.  
- Οι αναιρετικοί λόγοι των αριθµών 1 εδαφ. α και 19 του άρθρου 559 ΚΠολ∆ 
ιδρύονται, ο µεν πρώτος, αν το δικαστήριο της ουσίας προέβη σε εσφαλµένη ή µη 
υπαγωγή των πραγµατικών διαπιστώσεων του στο εννοιολογικό περιεχόµενο του εν 
λόγω κανόνα, ο δε δεύτερος, όταν στο αιτιολογικό της αποφάσεως του δικαστηρίου 
της ουσίας δεν περιέχονται καθόλου ή δεν περιγράφονται µε πληρότητα, σαφήνεια 
και χωρίς αντιφάσεις τα πραγµατικά εκείνα γεγονότα που είναι αναγκαία για να 
κριθεί αν στη συγκεκριµένη περίπτωση συντρέχουν ή όχι οι προϋποθέσεις εφαρµογής 
του εφαρµοσθέντος κανόνα ουσιαστικού δικαίου ή αν έγινε ή όχι ορθός νοµικός 
χαρακτηρισµός των κρίσιµων πραγµατικών γεγονότων (ΑΠ 1377/2009, ΑΠ 335/ 
2008).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 
Κωδ∆ικ: 91, 92, 98, 99,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
∆ικηγόροι - ∆ικηγορική αµοιβή - Πάγια αντιµισθία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 514 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- ∆ικηγόροι µε πάγια αντιµισθία σε Οργανισµούς. Αποζηµίωση κατά την αποχώρηση. 
Καταγγελία της σύµβασης εντολής. Παραµόρφωση περιεχοµένου εγγράφου. 
- Κατά το άρθρο 63Α παρ. 5 του κώδικα των δικηγόρων, που προστέθηκε µε το 
άρθρο 1 του N. 1013/1980 και αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 16 του ν. 1366/1983, οι 
δικηγόροι που προσφέρουν τις υπηρεσίες του (νοµικές ή δικηγορικές) µε πάγια 
περιοδική αµοιβή σε Οργανισµούς κ.λ.π και για τις υπηρεσίες τους αυτές υπάγονται, 
κατά τις κείµενες διατάξεις, στην ασφάλιση του ασφαλιστικού Οργανισµού που 
καλύπτει το προσωπικό του εντολέα τους, εφόσον θεµελιώσουν από τις παραπάνω 
υπηρεσίες τους δικαίωµα για πλήρη σύνταξη κατά τη νοµοθεσία που διέπει τον 
Οργανισµό αυτό, αποχωρούν υποχρεωτικά και η σύµβασή τους λύνεται αυτοδικαίως. 
Στις περιπτώσεις αυτές οι αποχωρούντες δικαιούνται να λάβουν κατά την επιλογή 
τους είτε την προβλεπόµενη Κατά την αποχώρησή τους εφάπαξ παροχή πλήρη από 
τον ασφαλιστικό οργανισµό, είτε την προβλεπόµενη από την παρ. 1 του άρθρου 94 
του Κώδικα των δικηγόρων οριζόµενη αποζηµίωση. Από τις διατάξεις αυτές, σε 
συνδυασµό και µε τις διατάξεις 305 επ. ΑΚ για τη διαζευκτική ενοχή, προκύπτει ότι η 
προς καταβολήν της αποζηµιώσεως του άρθρου 94 παρ. 1 του δικηγορικού Κώδικα 
αξίωση του δικηγόρου, που υποχρεωτικά αποχωρεί από τον Οργανισµό στον οποίο 
παρέχει τις υπηρεσίες του, λόγω αυτοδικαίας λύσεως της συµβάσεώς του, από τη 
χρονολογία, Κατά την οποία, κατά τις σχετικές διατάξεις, θεµελίωσε δικαίωµα για 
πλήρη σύνταξη και από την οποία γεννάται η προαναφερόµενη διαζευκτική ενοχή, 
καθίσταται ληξιπρόθεσµη και απαιτητή από τότε που ο δικηγόρος, ανεξάρτητα από το 
αν έχει ή όχι αποχωρήσει από την υπηρεσία του Οργανισµού, άσκησε το δικαίωµα 
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της επιλογής µεταξύ της εφάπαξ παροχής του ασφαλιστικού Οργανισµού και της ως 
άνω αποζηµιώσεως (άρθρου 94 παρ. 1 ∆ικ. Κωδ.). ∆ιότι µε την επιλογή γίνεται απλή 
η διαζευκτική ενοχή (ΑΚ 307) και περιορίζεται αποκλειστικώς στην επιλεγείσα 
παροχή, την οποία υποχρεούται να εκπληρώσει ο Οργανισµός. Το δικαίωµα της 
επιλογής, η οποία γίνεται µε δήλωση προς τον Οργανισµό (ΑΚ 306) και δεν 
υπόκειται σε τύπο (ΑΚ 158), µπορεί ο δικηγόρος να ασκήσει και µε την αγωγή, µε 
την οποία ζητεί την αποζηµίωση του άρθρου 94 παρ. 1 του ∆ικηγορικού κώδικα.  
- Κατά το άρθρο 94 παρ. 1 εδ. τελευταίο του κώδικά περί δικηγόρων (Ν∆ 
3026/1954), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 10 παρ. 1 του Ν∆ 3790/1957, ορίζει 
το "εν περιπτώσει λύσεως της συµβάσεως δια καταγγελίας του εντολέως, ο δικηγόρος 
δικαιούται να λαµβάνει την συµφωνηµένην εντός των ορίων του άρθρου 92 του 
παρόντος αµοιβήν του, µέχρι πλήρους αποζηµιώσεως". Από αυτή τη διάταξη σαφώς 
προκύπτει ότι δεν ιδρύεται ακυρότητα της καταγγελίας της συµβάσεως εντολής από 
τη µη καταβολή πλήρους αποζηµιώσεως και εποµένως η σύµβαση που καταγγέλθηκε, 
λύεται οπωσδήποτε, η δε υποχρέωση του εντολέα για την καταβολή της 
συµφωνηµένης αµοιβής στο δικηγόρο µέχρι καταβολής πλήρους της αποζηµιώσεως 
είναι παροχή ex lege προς το δικηγόρο, που επιβάλλεται ως είδος ποινής στον 
εντολέα και µέσο εξαναγκασµού του για την καταβολή της αποζηµιώσεως. Πρόκειται 
δηλαδή, για µη νόθο αντικειµενική ευθύνη του εντολέα, που προϋποθέτει πταίσµα 
του, έστω και από ελαφρά αµέλεια, κατά το άρθρο 330 του ΑΚ εφόσον δεν ορίζεται 
κάτι άλλο από το νόµο. Το πταίσµα όµως τούτο, κατά την έννοια της ανωτέρω 
διατάξεως, τεκµαίρεται από µόνη την καθυστέρηση της καταβολής πλήρους της 
αποζηµιώσεως. Γίνεται δηλαδή στην περίπτωση αυτή αντιστροφή του βάρους της 
αποδείξεως και ο δικηγόρος που ζηµιώθηκε δεν χρειάζεται να αποδείξει την 
υπαιτιότητα του εντολέα του, αφού αυτή τεκµαίρεται από τη µη καταβολή πλήρους 
αποζηµιώσεως κατά το χρόνο της καταγγελίας της συµβάσεως εντολής. Μπορεί όµως 
ο εντολέας το µαχητό αυτό τεκµήριο να το ανατρέψει και να απαλλαγεί αν 
επικαλεστεί και αποδείξει, ότι η ελλιπής καταβολή της αποζηµιώσεως, οφείλεται σε 
συγγνωστή πλάνη ή σε εύλογη αµφιβολία του αναφορικά µε το ύψος της.  
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 20 ΚΠολ∆, ιδρύεται λόγος αναιρέσεως αν το δικαστήριο 
παραµόρφωσε το περιεχόµενο εγγράφου, µε το να δεχθεί γεγονότα προφανώς 
διαφορετικά από εκείνα που περιλαµβάνονται σ' αυτό. Από την ανωτέρω διάταξη 
προκύπτει ότι η πληµµέλεια υπάρχει όταν το δικαστήριο της ουσίας αποδίδει σε 
αποδεικτικό έγγραφο περιεχόµενο καταδήλως διαφορετικό από το αληθινό και όχι 
όταν από την αξιολόγηση του αληθινού περιεχοµένου του εγγράφου καταλήγει, από 
λανθασµένη εκτίµηση, σε συµπέρασµα διάφορο από εκείνο το οποίο θεωρεί ως ορθό 
ο αναιρεσείων, διότι τότε πρόκειται για αιτίαση που ανάγεται σε εκτίµηση 
πραγµάτων, η οποία είναι αναιρετικώς ανέλεγκτη κατά το άρθρο 561 παρ. 1 ΚΠολ∆.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 158, 305 επ., 306, 307, 330,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 20, 
Κωδ∆ικ: 63Α, 94,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * Ελ∆νη 2012.1269 * ΧρΙ∆ 2012.669 * ΝοΒ 2012.2349  
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Ειδική πρόσθετη αµοιβή 176 Ευρώ - Υπάλληλοι ∆ηµοσίου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1230 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αρχή ισότητας. Επιδόµατα 176 και 88 Ευρώ. 
- Η διάταξη του άρθρου 4 παρ. 1 του Συντάγµατος, η οποία ορίζει ότι οι Έλληνες 
είναι ίσοι ενώπιον του νόµου και καθιερώνει όχι µόνο την ισότητα των Ελλήνων 
έναντι του νόµου αλλά και την ισότητα του νόµου έναντι αυτών, δεσµεύει και τον 
κοινό νοµοθέτη και τον υποχρεώνει, όταν πρόκειται να ρυθµίσει ουσιωδώς όµοια 
πράγµατα, σχέσεις ή καταστάσεις και κατηγορίες προσώπων, να µη µεταχειρίζεται 
κατά τρόπο ανόµοιο τις περιπτώσεις αυτές εισάγοντας εξαιρέσεις και κάνοντας 
διακρίσεις, εκτός αν αυτό επιβάλλουν λόγοι κοινωνικού ή δηµοσίου συµφέροντος, η 
συνδροµή των οποίων υπόκειται στον έλεγχο των δικαστηρίων. Εποµένως, αν γίνει 
από τον νόµο ειδική ρύθµιση για ορισµένη κατηγορία προσώπων και αποκλείεται από 
τη ρύθµιση αυτή κατ' αδικαιολόγητη δυσµενή διάκριση άλλη κατηγορία προσώπων, 
για την οποία συντρέχει ο ίδιος λόγος που επιβάλλει την ειδική µεταχείριση, η 
διάταξη αυτή που εισάγει τη δυσµενή αυτή µεταχείριση, είναι ανίσχυρη ως 
αντισυνταγµατική. Τα ίδια ισχύουν και όταν η ειδική ρύθµιση αφορά µισθό, σύνταξη 
ή άλλη παροχή προς δηµόσιο λειτουργό ή υπάλληλο και γενικώς µισθωτό, οπότε, 
στην περίπτωση κατά την οποία γίνεται αδικαιολόγητη διάκριση, τα δικαστήρια 
επιδικάζουν την παροχή αυτή και σε εκείνους που αδικαιολόγητα εξαιρούνται, χωρίς 
αυτό να σηµαίνει ότι παραβιάζεται από τη δικαστική εξουσία η αρχή της διακρίσεως 
των εξουσιών που θεσπίζεται από τα αρθρ. 1, 26, 73 επ. και 87 επ. του Συντάγµατος, 
αφού τα δικαστήρια στην περίπτωση αυτή υποχρεούνται σύµφωνα µε τα αρθρ. 87 
παρ. 1 και 2, 93 παρ. 4 και 120 παρ. 2 του Συντάγµατος, να ασκήσουν έλεγχο στο 
έργο της νοµοθετικής εξουσίας και να εφαρµόσουν σε όλη την έκταση την αρχή της 
ισότητας και µε βάση την αρχή αυτή να καταλήξουν στην εφαρµογή του νόµου που 
περιέχει την ευµενή ρύθµιση. Εάν τα δικαστήρια περιορίζονταν να κηρύξουν µόνο 
την αντισυνταγµατικότητα της διατάξεως που εισάγει τη δυσµενή διάκριση, χωρίς να 
µπορούν να επεκτείνουν την ειδική ευµενή ρύθµιση και υπέρ εκείνου σε βάρος του 
οποίου έγινε η δυσµενής διάκριση, τότε θα παρέµενε η αντισυνταγµατική ανισότητα 
και δεν θα είχε ουσιαστικό περιεχόµενο η ζητούµενη δικαστική προστασία. Αυτό δε 
δεν αντίκειται στο αρθρ. 80§1 του Συντάγµατος, κατά το οποίο "µισθός, σύνταξη, 
χορηγία ή αµοιβή ούτε εγγράφεται στον προϋπολογισµό του Κράτους ούτε παρέχεται 
χωρίς οργανικό ή άλλο ειδικό νόµο", διότι ο νόµος υπάρχει και είναι αυτός που 
περιέχει την ευµενή διάταξη (ΟλΑΠ 28/1992, 13/1991, ΑΠ 60/2002).  
- Κατά το αρθρ. 13 παρ. 1 του Ν. 2738/99, (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.  
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Κατά την παρ. 2 του ίδιου άρθρου, η συµφωνία αυτή δεν αποτελεί συλλογική 
σύµβαση εργασίας, συνεπάγεται όµως για το ∆ηµόσιο ή ΝΠ∆∆ ή ΟΤΑ: α) είτε την 
έκδοση κανονιστικών πράξεων, εφόσον τα θέµατα της συµφωνίας µπορεί να 
ρυθµισθούν κανονιστικούς 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 αρθρ. 14 του Ν. 3016/2002 "για την 
εταιρική διακυβέρνηση, θέµατα µισθολογίου και άλλες διατάξεις" ορίσθηκαν µεταξύ 
άλλων τα εξής: "1. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµίας και 
Οικονοµικών, Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και του κατά 
περίπτωση αρµοδίου υπουργού ρυθµίζονται τα θέµατα των συλλογικών συµφωνιών 
που συνάπτονται κατ' εφαρµογή των διατάξεων του αρθρ. 13 του Ν. 2738/1999 και 
αφορούν θέµατα µισθών και αµοιβών, συµπεριλαµβανοµένων και αυτών που 
υπεγράφησαν κατά το έτος 2001. 2. Με όµοιες αποφάσεις οι ρυθµίσεις της 
προηγούµενης παραγράφου είναι δυνατόν να επεκτείνονται ενόλω ή εν µέρει και στο 
λοιπό προσωπικό του ∆ηµοσίου, των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και 
λοιπών νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.∆.∆.), που δεν συµµετείχε στη 
σύναψη συλλογικών συµφωνιών του άρθρου 13 του Ν. 2738/1999 και µέχρι του 
ποσού των εκατόν εβδοµήντα έξι (176) ευρώ. 3. Αν καταβάλλονται οποιουδήποτε 
είδους πρόσθετες µισθολογικές παροχές, που υπολείπονται του ποσού των 176 ευρώ, 
επιτρέπεται να χορηγείται µόνο η διαφορά µέχρι του ποσού αυτού. Οι ρυθµίσεις 
αυτές, όσον αφορά το προσωπικό των Ο.Τ.Α. και το προσωπικό των λοιπών 
Ν.Π.∆.∆., περιορίζονται στις υφιστάµενες από τον προϋπολογισµό τους δυνατότητες. 
4. Με 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 καταβαλλόµενων µηνιαίων αποδοχών και λοιπών παροχών, 
επιδοµάτων και αποζηµιώσεων από οποιαδήποτε πηγή, β) οι όροι, οι προϋποθέσεις 
και οι περιορισµοί για τη χορήγηση των παροχών αυτών, η διαδικασία και ο χρόνος 
καταβολής, καθώς και ο τρόπος αντιµετώπισης της σχετικής δαπάνης, γ) κάθε άλλη 
αναγκαία λεπτοµέρεια για τη χορήγησή τους... Οι διατάξεις του άρθρου αυτού 
ισχύουν από 1.1.2002". ∆υνάµει της προαναφερθείσας εξουσιοδοτικής διατάξεως και 
αφού είχαν προηγηθεί ειδικές συλλογικές συµφωνίες του Ελληνικού ∆ηµοσίου µε 
τους αντίστοιχους κλάδους υπαλλήλων (όπως προαναφέρθηκε, µε την 
προαναφερθείσα εξουσιοδοτική διάταξη του αρθρ. 14§2 του Ν. 3016/2002, η 
ρύθµιση της παρ. 1, δηλαδή της χορήγησης της ειδικής παροχής, µπορούσε να 
επεκτείνεται και στο προσωπικό της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης που δεν συµµετείχε στη 
σύναψη των συλλογικών συµφωνιών, του αρθρ. 13 του Ν. 2738/1999), εκδόθηκαν 
πολλές κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (ΚΥΑ), µε τις οποίες χορηγήθηκε η παραπάνω 
χρηµατική παροχή, ύψους 88 ευρώ µηνιαίως για το χρονικό διάστηµα από 1-1-2002 
και 176 Ευρώ από 1-7-2002, σε όλους σχεδόν τους επί σχέσει δηµοσίου και ιδιωτικού 
δικαίου υπαλλήλους του Ελληνικού ∆ηµοσίου, των ΟΤΑ και των ΝΠ∆∆, των οποίων 
οι αποδοχές διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 2470/1997 "αναµόρφωση µισθολογίου 
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προσωπικού της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και άλλες συναφείς διατάξεις. Όλες οι 
προαναφερθείσες ΚΥΑ έχουν ουσιωδώς όµοιο περιεχόµενο: Επικαλούνται τις 
διατάξεις των αρθρ. 14 του Ν. 3016/2002 και 1 του Ν. 3029/2002, καθορίζουν το 
ποσό της ειδικής παροχής σε 88 ευρώ από 1-1-2002 και σε 176 ευρώ από 1-7-2002, 
ορίζουν ότι η καταβολή αυτής εξακολουθεί και κατά το χρονικό διάστηµα των 
θεσµοθετηµένων αδειών (κανονικών, συνδικαλιστικών, εκπαιδευτικών, λοχείας, 
κινήσεως κλπ), ότι υπόκειται στις συνήθεις κρατήσεις των επιδοµάτων και ότι 
συνεντέλλεται µε τις µηνιαίες αποδοχές των δικαιούχων και αναφέροντας ως τέτοιους 
όλους τους υπαλλήλους της αντίστοιχης υπηρεσίας που αφορά η απόφαση, χωρίς 
µνεία κάποιου λόγου ή αιτίας που δικαιολογεί τη χορήγηση της ειδικά στους εν λόγω 
υπαλλήλους. Ενώ δηλαδή η χορήγηση της µηνιαίας ειδικής παροχής του αρθρ. 14 του 
Ν. 3016/2002 προβλέφθηκε προκειµένου να εξοµαλυνθούν οι µισθολογικές διαφορές 
υπέρ των χαµηλόµισθων υπαλλήλων, οι οποίοι δεν λαµβάνουν πρόσθετες 
µισθολογικές παροχές, µε τις προαναφερόµενες υπουργικές αποφάσεις χορηγήθηκε η 
ειδική αυτή παροχή χωρίς να γίνεται στις διατάξεις τους η συγκεκριµένη αναφορά ότι 
δεν λαµβάνουν πράγµατι πρόσθετες µισθολογικές παροχές. Έτσι µε τη χορήγηση της 
αµοιβής αυτής και µάλιστα σε ιδιαίτερα σύντοµο χρονικό διάστηµα σε µεγάλο αριθµό 
υπαλλήλων που αφενός δεν πληρούσαν αποδεδειγµένα την εν λόγω προϋπόθεση και 
αφετέρου ευρίσκονταν σε τελείως διαφορετικές µεταξύ τους εργασιακές συνθήκες, η 
παροχή αυτή απέκτησε τον χαρακτήρα µισθολογικής παροχής που προσαυξάνει, 
χωρίς άλλη προϋπόθεση, τον µισθό όλων ανεξαιρέτως των υπαλλήλων του ∆ηµοσίου, 
ΟΤΑ και ΝΠ∆∆, που αµείβονται σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του 
µισθολογίου του προσωπικού της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. Εξάλλου, µε το αρθρ. 24§2 
του Ν. 3205/2003 "µισθολογική ρύθµιση λειτουργών και υπαλλήλων του ∆ηµοσίου, 
ΝΠ∆∆ και ΟΤΑ, µονίµων στελεχών των Ενόπλων ∆υνάµεων και αντιστοίχων της 
Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού και Λιµενικού Σώµατος και άλλες 
συναφείς διατάξεις", ορίσθηκε µεταξύ άλλων ότι ποσά που καταβάλλονται µέχρι την 
έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, σύµφωνα µε κοινές αποφάσεις των Υπουργών 
Οικονοµίας και Οικονοµικών, Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης 
και του κατά περίπτωση αρµόδιου υπουργού που εκδόθηκαν κατ' εξουσιοδότηση του 
αρθρ. 14 του Ν. 3016/2002 ως ειδική παροχή, διατηρούνται ως προσωπική διαφορά 
µειούµενη από οποιαδήποτε µελλοντική χορήγηση νέου επιδόµατος, παροχής ή 
αποζηµιώσεως ή από αύξηση του κινήτρου απόδοσης του αρθρ. 12 του παρόντος 
νόµου, από της ενάρξεως δε ισχύος του νόµου αυτού (1-1-2004) οι ανωτέρω ΚΥΑ 
καταργούνται (βλ. και αρθρ. 28§4 του ίδιου νόµου). Εποµένως, η διαδοχική 
χορήγηση της ειδικής παροχής του αρθρ. 14 του Ν. 3016/2002 σε όλους σχεδόν τους 
υπαλλήλους του ∆ηµοσίου, των ΟΤΑ και των ΝΠ∆∆ που αµείβονται σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του µισθολογίου του προσωπικού της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, αδιακρίτως του 
φορέα, της φύσεως, του είδους και των συνθηκών εργασίας αυτού, κατέστησε την 
παροχή αυτή προσαύξηση του µισθού. Έτσι, κάθε υπάλληλος αµειβόµενος σύµφωνα 
µε τις διατάξεις αυτές δικαιούται, κατ' εφαρµογή της αρχής της ισότητας, να λαµβάνει 
ως τµήµα του µισθού του την εν λόγω παροχή, την οποία µόνο από 1-1-2004 (έναρξη 
ισχύος του Ν. 3205/2003) και εντεύθεν δεν δικαιούται να λαµβάνει ή λαµβάνει 
µειωµένη, εφόσον αποδειχθεί ότι ο συγκεκριµένος υπάλληλος λαµβάνει κάποια 
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πρόσθετη µισθολογική παροχή σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρθρ. 14 του Ν. 
3016/2002 ή του χορηγήθηκε κάποια νέα παροχή ή αυξήθηκε το κίνητρο απόδοσης. 
Από τη διάταξη αυτή (άρθρο 24 παρ. 2 Ν. 3205/2003) συνάγεται ότι προϋπόθεση της 
διατήρησης της ειδικής παροχής των 176 ευρώ, ως προσωπικής διαφοράς του 
δικαιούχου υπαλλήλου και µετά την 1-1-2004, είναι είτε η πραγµατική λήψη είτε η 
διατήρηση ενεργούς αξίωσης για τη λήψη της ειδικής παροχής, ως µέρους των 
µηνιαίων τακτικών αποδοχών του υπαλλήλου, κατά την 31-12-2003. ∆ιότι εάν η 
ειδική παροχή δεν καταβαλλόταν σε συγκεκριµένο κλάδο υπαλλήλων πριν από την 
έναρξη ισχύος του ν. 3205/2003, καµιά χειροτέρευση της µισθολογικής θέσης αυτών 
δεν θα µπορούσε να επέλθει µετά την 1-1-2004, αφού η κατάργηση του άρθρου 14 
του ν. 3016/2002, όλων των ΚΥΑ που είχαν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση του και, κατ' 
αποτέλεσµα, της ερµηνείας αυτών που δικαιολογούσε τη χορήγηση της ειδικής 
παροχής σε όλους ανεξαιρέτως τους υπαλλήλους του ∆ηµοσίου, των ΟΤΑ και των 
ΝΠ∆∆ κατ' εφαρµογή της συνταγµατικής αρχής της ισότητας (άρθρα 4 παρ.1 και 22 
παρ.1 εδ. β" του Συντάγµατος), δεν µπορούσε να έχει βλαπτικές συνέπειες για την 
οικονοµική τους θέση.  
∆ιατάξεις: 
Σ: 1, 4, 26, 73 επ., 87 επ., 93, 120,  
Νόµοι: 2738/1999, άρθ. 13,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Επαγγελµατικές Οργανώσεις - Σωµατείο 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 813 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ταµείο Αλληλοβοήθειας Ενώσεως Προσωπικού Πρακτορείου Εφηµερίδων Αθηνών. 
Βοήθηµα. Καταστατικό σωµατείου. Η εσφαλµένη ερµηνεία των διατάξεων του 
καταστατικού σωµατείου δεν ελέγχεται αναιρετικώς, εκτός αν παραβιάσθηκαν οι 
ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών των άρθρων 173 και 200 του ΑΚ. 
Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Το καταστατικό οποιουδήποτε σωµατείου, όπως προκύπτει από τα άρθρα 78, 79, 80 
και 361 ΑΚ, αποτελεί δικαιοπραξία και δεν θέτει κανόνες ουσιαστικού δικαίου. Με 
τα άρθρα 21 του Ν. 281/1914 "περί σωµατείων" και 33 - 39 του Β.∆. της 15/20-5-
1920 "περί επαγγελµατικών σωµατείων", ρυθµίζεται η ίδρυση αλληλοβοηθητικών 
ταµείων, τα οποία αποτελούν διακεκριµένα αυτοτελή νοµικά πρόσωπα σε σχέση µε 
τη βασική συνδικαλιστική οργάνωση, τα µέλη της οποίας είναι και µέλη του 
αλληλοβοηθητικού σωµατείου. Οι διατάξεις αυτές διατηρήθηκαν σε ισχύ και ύστερα 
από την εισαγωγή του Αστικού Κώδικα, σύµφωνα µε το άρθρο 12 εδάφιο β' του 
ΕισΝΑΚ, καταργήθηκαν µετά την 21-4-1967, επανήλθαν όµως σε ισχύ µε τις 
διατάξεις του Ν∆ 42/1974 "περί αποκαταστάσεως των συνδικαλιστικών ελευθεριών 
και ρυθµίσεως συναφών θεµάτων", ίσχυσαν υπό το καθεστώς του Ν. 330/1976 "περί 
επαγγελµατικών σωµατείων και ενώσεων και διασφαλίσεως της συνδικαλιστικής 
ελευθερίας", κατά το άρθρο 2 αυτού, και ισχύουν ήδη υπό το καθεστώς του Ν. 



 

[55] 
 

1264/1982 "για τον εκδηµοκρατισµό του συνδικαλιστικού κινήµατος και την 
κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζοµένων", κατά το άρθρο 4 
του οποίου σκοπός της συνδικαλιστικής οργάνωσης είναι και η ικανοποίηση των 
ασφαλιστικών κοινωνικών συµφερόντων των µελών της και οι συνδικαλιστικές 
οργανώσεις µπορούν να δηµιουργούν ειδικά κεφάλαια για την εξυπηρέτηση 
ορισµένων εκτάκτων σκοπών αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας των µελών τους. 
Έτσι τα αλληλοβοηθητικά σωµατεία αποτελούν ιδιωτικούς ασφαλιστικούς 
οργανισµούς επικουρικής ασφάλισης, χωρίς να ασκούν εξουσία και λειτουργούν ως 
σωµατεία. Κάθε δε µέλος του αλληλοβοηθητικού σωµατείου, εφόσον συντρέχει στο 
πρόσωπο του περίπτωση να λάβει βοήθηµα από το ειδικό κεφάλαιο - λογαριασµό, 
που έχει συσταθεί από το σωµατείο, στο οποίο µετέχει γι' αυτόν ακριβώς το σκοπό, 
έχει αγώγιµη αξίωση κατά του σωµατείου (ΑΠ 426/2010, 77/1989). Το αναιρεσείον - 
εναγόµενο "Ταµείο Αλληλοβοήθειας Ενώσεως Προσωπικού Πρακτορείου 
Εφηµερίδων Αθηνών" (Ν.Π.Ι.∆.) συνεστήθη νόµιµα το 1963 µε απόφαση της Γενικής 
Συνέλευσης των µελών του επαγγελµατικού σωµατείου "Ένωσις Προσωπικού 
Πρακτορείων Εφηµερίδων Αθηνών". Στο ισχύον, µετά από τροποποιήσεις, 
Καταστατικό του αναιρεσείοντος Ταµείου (σωµατείου) ορίζεται ότι, σκοπός του 
Ταµείου είναι η παροχή βοηθήµατος (εφάπαξ) στα µέλη του και στους δικαιοδόχους 
αυτών (άρθρο 1). Μέλη του Ταµείου είναι αυτοδικαίως από την ηµέρα της 
πρόσληψης τους όλοι οι εργαζόµενοι µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας στις 
αναφερόµενες στο Καταστατικό αυτό επιχειρήσεις (άρθρο 2). Κάθε µέλος 
υποχρεούται να συνεισφέρει στο Ταµείο την οριζόµενη στο Καταστατικό εισφορά 
του, την οποία ο αντίστοιχος εργοδότης, κατά ρητή εντολή και εξουσιοδότηση µε το 
παρόν Καταστατικό, παρακρατεί από την µισθοδοσία και αποδίδει στο Ταµείο (άρθρο 
3). Τα µέλη δικαιούνται τις οριζόµενες από το Καταστατικό παροχές, εφόσον 
σταµατήσει η ασφάλιση τους στο Ταµείο και έχουν συµπληρώσει τον οριζόµενο 
ελάχιστο χρόνο ασφάλισης. Παύση της ασφάλισης, που θεµελιώνει δικαίωµα στις 
παροχές του Ταµείου, θεωρείται ότι επιφέρει και η διακοπή καταβολής των εισφορών 
του µέλους προς το Ταµείο για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των έξι (6) µηνών. Οι 
παροχές του Ταµείου είναι είτε το εφάπαξ βοήθηµα, είτε οι επιστρεφόµενες εισφορές, 
καταβάλλονται δε στους δικαιούχους (µέλη ή δικαιοδόχους αυτών) κατόπιν αίτησης 
τους προς το Ταµείο. Το ποσό του εφάπαξ βοηθήµατος είναι ίσο µε το γινόµενο των 
µέσων µηνιαίων αποδοχών του δωδεκάµηνου που προηγείται της ηµέρας, κατά την 
οποία έπαψε η ασφάλιση του µέλους στο Ταµείο, επί των ετών ασφάλισης του σ' 
αυτό. Οι µηνιαίες αποδοχές αποτελούνται από τον βασικό µισθό, τις τιµαριθµικές 
αυξήσεις, τα κάθε είδους επιδόµατα και κάθε άλλη τακτική παροχή, όπως 
προκύπτουν από τις µισθοδοτικές καταστάσεις των εργοδοτών, καθώς και από την 
αναλογία των δώρων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόµατος άδειας. 
Μέσες µηνιαίες αποδοχές για τον υπολογισµό του βοηθήµατος θεωρούνται εκείνες, 
που είναι ίσες µε το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των προαναφεροµένων 
αποδοχών που το µέλος έλαβε κατά το παραπάνω δωδεκάµηνο, διά του αριθµού 14. 
Οι παροχές του Ταµείου καταβάλλονται στους δικαιούχους ύστερα από έγγραφη 
αίτηση τους προς αυτό και µέσα σε ένα µήνα από την ηµέρα κατάθεσης στο Ταµείο 
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όλων των σχετικών δικαιολογητικών, τα οποία καθορίζονται έγκαιρα µε απόφαση του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ταµείου (άρθρο 4).  
- Το Καταστατικό του αναιρεσείοντος σωµατείου, όπως άλλωστε, κατά τα 
προεκτεθέντα, και οποιουδήποτε άλλου σωµατείου, αποτελεί σύµβαση και δεν θέτει 
κανόνες ουσιαστικού δικαίου και ως εκ τούτου η παραβίαση των διατάξεων του δεν 
ιδρύει τον από το άρθρο 559 αριθµ. 1 του ΚΠολ∆ λόγο αναιρέσεως. Γι' αυτό και η 
εσφαλµένη ερµηνεία των διατάξεων του καταστατικού σωµατείου δεν ελέγχεται 
αναιρετικώς, εκτός αν παραβιάσθηκαν οι ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών 
των άρθρων 173 και 200 του ΑΚ. 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 δηλώσεις 
βουλήσεως των συµβαλλοµένων. Υπό την προϋπόθεση αυτή το δικαστήριο της 
ουσίας παραβιάζει τους παραπάνω ερµηνευτικούς κανόνες, είτε όταν παραλείπει να 
προσφύγει σ' αυτούς για την συµπλήρωση ή ερµηνεία της δήλωσης της βούλησης των 
συµβαλλοµένων, καίτοι δέχθηκε κενό ή ασάφεια έστω και έµµεσα, είτε όταν 
προσφεύγει στην εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 173 και 200 ΑΚ και την 
συµπλήρωση ή ερµηνεία της σύµβασης, καίτοι δέχεται, επίσης ανελέγκτως, ότι η 
σύµβαση είναι πλήρης και σαφής και δεν έχει ανάγκη συµπληρώσεως ή ερµηνείας, 
είτε όταν παραλείπει να παραθέσει στην απόφαση του τα πραγµατικά στοιχεία από τα 
οποία προκύπτει η συγκεκριµένη εφαρµογή τους.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 78, 79, 80, 173, 200, 361, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1,  
Νόµοι: 281/1914, άρθ. 21,  
Νόµοι: 1264/1982,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 *Ελ∆νη 2012.1600  
 
Εργατικό ατύχηµα - Αγωγή αποζηµιώσεως από εργατικό ατύχηµα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 259 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Εργατικό ατύχηµα. Έλλειψη αιτιολογίας. 
- Από τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 551/1915, που κωδικοποιήθηκε µε το β.δ. 
της 24-7/25.8.1920 και διατηρήθηκε σε ισχύ και µετά την εισαγωγή του ΑΚ (άρθρο 
38 εδ. ΕισΝΑΚ), προκύπτει ότι εργατικό ατύχηµα, δηλαδή ατύχηµα από βίαιο 
συµβάν, που επέρχεται σε εργάτη ή υπάλληλο των αναφεροµένων στο άρθρο 2 του 
άνω Νόµου επιχειρήσεων, θεωρείται και ο θάνατος ή ο τραυµατισµός του µισθωτού 
εξαιτίας έκτακτης και αιφνίδιας επενέργειας εξωτερικού αιτίου, άσχετου προς τη 
σύσταση του οργανισµού του παθόντος, αλλά συνδεοµένου µε την εργασία του, λόγω 
της εµφανίσεώς του κατά την εκτέλεση ή µε αφορµή την εκτέλεση αυτής. Η 
τελευταία περίπτωση συντρέχει όταν το ατύχηµα δεν αποτελεί την άµεση συνέπεια 
της εκτελέσεως της εργασίας, αλλά συνδέεται προς αυτή µε σχέση αιτίου και 
αποτελέσµατος, ως εκ του ότι, λόγω της εργασίας, δηµιουργήθηκαν οι ιδιαίτερες 
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εκείνες πραγµατικές συνθήκες και περιστάσεις, που ήταν αναγκαίες για την επέλευσή 
του και οι οποίες δεν θα υπήρχαν χωρίς την εργασία. Περαιτέρω, από τα άρθρα 914, 
932 του ΑΚ και 1, 16 του Ν. 551/1915 προκύπτει ότι χρηµατική ικανοποίηση για 
ηθική βλάβη ή ψυχική οδύνη οφείλεται και επί εργατικού ατυχήµατος όταν 
συντρέχουν οι όροι της αδικοπραξίας. Οι διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 1 του Ν. 
551/1915, κατά τις οποίες ο παθών σε εργατικό ατύχηµα δικαιούται να εγείρει την 
αγωγή του κοινού αστικού δικαίου και να ζητήσει πλήρη αποζηµίωση µόνο όταν το 
ατύχηµα µπορεί να αποδοθεί σε δόλο του εργοδότη ή των προστηθέντων του ή όταν 
επήλθε σε εργασία στην οποία δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις νόµων, διαταγµάτων ή 
κανονισµών για τους όρους ασφαλείας των εργαζοµένων και εξαιτίας της µη 
τηρήσεως των διατάξεων αυτών, αναφέρονται στην επιδίκαση αποζηµιώσεως για 
περιουσιακή ζηµία και όχι στη χρηµατική ικανοποίηση για την οποία δεν υπάρχει 
πρόβλεψη στον ανωτέρω νόµο και εφαρµόζονται γι' αυτό µόνο οι γενικές διατάξεις. 
Εποµένως, η αξίωση για χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή σε 
περίπτωση θανάτου λόγω ψυχικής οδύνης (άρθρα 298, 299, 914 και 932 ΑΚ), που 
οφείλεται µόνο στις ρητώς από το νόµο προβλεπόµενες περιπτώσεις για ζηµία µη 
περιουσιακή και έχει γενεσιουργό αιτία την αδικοπραξία υπό την έννοια της υπαίτιας 
ζηµιογόνου πράξεως (άρθρο 914 ΑΚ), µπορεί να βρει έρεισµα και στο πλαίσιο της 
εφαρµογής των περί εργατικού ατυχήµατος διατάξεων (Ν. 551/15), αρκεί ότι αυτό 
οφείλεται σε πταίσµα του εργοδότη ή των προστηθέντων από αυτόν που αµέλησαν να 
λάβουν τα αναγκαία µέτρα ασφαλείας για την προστασία της υγείας ή της ζωής των 
εργαζοµένων. Η κρίση του δικαστηρίου της ουσίας ότι τα πραγµατικά περιστατικά 
που δέχτηκε κυριαρχικώς ως αποδειχθέντα, επιτρέπουν το συµπέρασµα να θεωρηθεί, 
κατά τα διδάγµατα της κοινής πείρας, ορισµένο γεγονός ως πρόσφορη ή µη αιτία της 
ζηµίας, υπόκειται στον έλεγχο του Αρείου Πάγου, γιατί είναι κρίση νοµική, που 
ανάγεται στην ορθή ή µη υπαγωγή από το δικαστήριο της ουσίας, των διδαγµάτων 
της κοινής πείρας, στην αόριστη νοµική έννοια της αιτιώδους συναφείας.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 19 του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν η 
απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες, ή έχει 
αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζητήµατα που ασκούν ουσιώδη επίδραση 
στην έκβαση της δίκης. Από τη διάταξη αυτή, προκύπτει ότι ο προβλεπόµενος απ΄ 
αυτή λόγος αναίρεσης ιδρύεται όταν στην ελάσσονα πρόταση του νοµικού 
συλλογισµού δεν εκτίθενται καθόλου πραγµατικά περιστατικά (έλλειψη αιτιολογίας), 
ή όταν τα εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται βάσει του 
πραγµατικού του εφαρµοστέου κανόνα δικαίου για την επέλευση της έννοµης 
συνέπειας που απαγγέλθηκε ή την άρνησή του (ανεπαρκής αιτιολογία), ή όταν 
αντιφάσκουν µεταξύ τους (αντιφατική αιτιολογία). ∆εν υπάρχει όµως ανεπάρκεια 
αιτιολογιών, όταν η απόφαση περιέχει συνοπτικές αλλά πλήρεις αιτιολογίες. Το κατά 
νόµο δε αναγκαίο περιεχόµενο της ελάσσονος πρότασης προσδιορίζεται από τον 
εκάστοτε εφαρµοστέο κανόνα ουσιαστικού δικαίου, του οποίου το πραγµατικό πρέπει 
να καλύπτεται πλήρως από τις παραδοχές της απόφασης στο αποδεικτικό της 
πόρισµα, και να µην καταλείπονται αµφιβολίες. Ελλείψεις δε αναγόµενες µόνο στην 
ανάλυση και στάθµιση των αποδεικτικών µέσων και γενικότερα ως προς την 
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αιτιολόγηση του αποδεικτικού πορίσµατος, αν αυτό διατυπώνεται σαφώς, δεν 
συνιστούν ανεπαρκείς αιτιολογίες. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 298, 299, 914, 932,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 19, 
Νόµοι: 551/1915, αρθ. 1, 2, 16,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Εργατικό ατύχηµα - Μέτρα ασφαλείας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1022 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Εργατικό ατύχηµα. Μέτρα ασφαλείας. Ευθύνη εργοδότη. Παράβαση κανόνα 
δικαίου. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 1, 2 και 16 του Ν. 551/1915, που κωδικοποιήθηκε µε 
το Β∆ της 24ης Ιουλίου /25ης Αυγούστου 1920 και διατηρήθηκε σε ισχύ και µετά την 
εισαγωγή του ΑΚ µε το άρθρο 38 εδ. α' του ΕισΝΑΚ, προκύπτει ότι όταν η ψυχική 
οδύνη του δικαιούχου προήλθε από θανάτωση συγγενούς του µε εργατικό ατύχηµα, 
οφειλόµενο σε πταίσµα του εργοδότη ή των προστηθέντων από αυτόν προσώπων ή 
σε µη τήρηση των προβλεπόµενων όρων ασφαλείας, η επιδίκαση χρηµατικής 
ικανοποιήσεως ρυθµίζεται από τις διατάξεις των άρθρων 914 και 932 ΑΚ. Περαιτέρω 
Κατά το άρθρο 20 εδ. β' του Π∆ 778/1980 " Μέτρα ασφαλείας κατά την εκτέλεση 
οικοδοµικών εργασιών", "Πάσαι οι µόνιµοι κλίµακες δέον όπως εξασφαλίζονται 
έναντι πτώσεως των εργαζοµένων εκατέρωθεν (συµπεριλαµβανοµένου και του φανού 
του κλιµακοστασίου εφ' όσον υπάρχει διάστασις αυτού µεγαλυτέρα των είκοσι πέντε 
εκατοστών (0,25 του µέτρου), δι' ανθεκτικού ξυλίνου ή µεταλλικού κιγκλιδώµατος 
προσωρινού, φέροντος χειρολισθήρα εις ύψος ενός (1.00) µέτρου από της γραµµής 
αναβάσεως και ράβδου µεσοδιαστήµατος εις ύψος ηµίσεος (0,50) µέτρου απ' αυτής 
και θωράκιον ύψους δεκαπέντε εκατοστών (0,15) του µέτρου". Επίσης κατά το άρθρο 
40 παρ. 1 του Π∆ 1073/1981 "Εργασίες αρµοδιότητος Πολ. Μηχανικού Μέτρα 
ασφαλείας" καταπακταί δαπέδων, ανοίγµατα κλιµάκων ... φωταγωγαί, τάφροι ... και 
άλλα επικίνδυνα χάσµατα ... πρέπει να εξασφαλίζονται περιµετρικώς δια στηθαίου 
µετά χειρολισθήρος ελαχίστου ύψους ενός (1.00) µέτρου από του δαπέδου, σανίδος 
µεσοδιαστήµατος και θωρακίου (σοβατεπί), ή δι επικαλύψεως ικανής αντοχής", ενώ 
µε το άρθρο 82 παρ. 1 του ίδιου Π∆/τος ορίζεται ότι "εργασίαι πραγµατοποιούµεναι 
κατά τας νυκτερινάς ώρας ή εις χώρους σκοτεινούς, πρέπει να διεξάγονται µε τεχνητό 
φωτισµόν διανεµόµενος εις ολόκληρον το πεδίον εργασιών ... . Εξάλλου, κατά την 
έννοια της διατάξεως του άρθρου 922 ΑΚ προστήσας είναι εκείνος, ο οποίος µε τη 
βούλησή του δέχεται τις υπηρεσίες του προστηθέντος, που απασχολείται διαρκώς ή 
παροδικά στη διεκπεραίωση υποθέσεως και γενικά στην εξυπηρέτηση 
επαγγελµατικών, οικονοµικών ή κοινωνικών συµφερόντων του προστήσαντος και 
συνήθως υπόκειται στον έλεγχο ή απλώς στις γενικές οδηγίες και εντολές ή στην 
επίβλεψη του προστήσαντος. Ο προστήσας ευθύνεται αντικειµενικά προς 
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αποζηµίωση του τρίτου, ο οποίος ζηµιώθηκε από αδικοπραξία τελεσθείσα από τον 
προστηθέντα και ευρισκόµενη σε εσωτερική αιτιώδη σχέση µε την εκτέλεση της υπό 
διεκπεραίωση υποθέσεως του προστήσαντος. Αν µε τη βούληση του προστήσαντος ο 
αρχικός προστηθείς έχει δυνατότητα να χρησιµοποιεί τρίτους (υποπροστηθέντες) στη 
διεκπεραίωση της υποθέσεως του προστήσαντος, ο τελευταίος ευθύνεται και για τις 
αδικοπραξίες των υποπροστηθέντων χωρίς να προσαπαιτείται να ασκεί έλεγχο ή δίδει 
οδηγίες και εντολές γι' αυτούς. Περαιτέρω επί µισθώσεως έργου, πρόστηση του 
εργολάβου από τον εργοδότη κατ' αρχήν µεν δεν υπάρχει, όµως υφίσταται πρόστηση 
όταν στην συγκεκριµένη περίπτωση ο εργοδότης ρητώς ή σιωπηρός ιδίως ως εκ της 
φύσεως του έργου, επιφύλαξε στον εαυτό τη διεύθυνση και την επίβλεψη της 
εκτελέσεως του έργου και ειδικότερα το δικαίωµα παροχής οδηγιών στον εργολάβο 
(ΑΠ 1570/2006). Περαιτέρω, πταίσµα του εργοδότη του θανατωθέντος ή του κυρίου 
του έργου ή των προστηθέντων απ' αυτούς µε την έννοια της διατάξεως 914 ΑΚ, 
θεµελειώνεται και από τη µη τήρηση των διατάξεων : 1) του π.δ 778/1978 "περί 
µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδοµικών εργασιών" από τους κατά νόµο 
υπευθύνους του έργου (άρθρα 1, 20 και 21), 2) του π.δ 1073/1981 "Εργασίες 
αρµοδιότητας πολιτικού µηχανικού Μέτρα Ασφαλείας (άρθρα 40, 82 παρ. 1) και 3) 
του π.δ 305/1996 "Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να 
εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση προς την υγεία 
92/57/ΕΟΚ [Φυσικός και τεχνητός φωτισµός των θέσεων εργασίας, των χώρων και 
των οδών κυκλοφορίας στο εργοτάξιο].(άρθρο 12 παράρτηµα IV, µέρος Α': παρ. 
10.4).  
- Παράβαση κανόνα δικαίου, που ιδρύει τον λόγο αναιρέσεως του άρθρου 559 αριθ. 1 
ΚΠολ∆, υπάρχει εφόσον αυτός δεν εφαρµοσθεί, ενώ συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις 
εφαρµογής του ή εάν αυτός εφαρµοσθεί, ενώ δεν έπρεπε ή εάν εφαρµοσθεί 
εσφαλµένα (ΟλΑΠ 36/1988 Ελλ∆ 1989.1153). Ενώ έλλειψη νόµιµης βάσης, που 
ιδρύει τον λόγο αναιρέσεως του αριθ. 19 του ανωτέρω άρθρου υπάρχει όταν στην 
ελάσσονα πρόταση του νοµικού συλλογισµού, δεν εκτίθενται καθόλου πραγµατικά 
περιστατικά ή τα εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται, βάσει 
του πραγµατικού του κανόνα δικαίου, για την επέλευση της απαγγελθείσας έννοµης 
συνέπειας, ή την άρνησή της ή αντιφάσκουν µεταξύ τους.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 914, 932,  
ΕισΝΑΚ: 38, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 10, 
Νόµοι: 551/1915, άρθ. 1, 2, 16, 
Νόµοι: 778/1980,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Εργατικό ατύχηµα - Χρηµατική ικανοποίηση ψυχικής οδύνης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 324 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
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- Εργατικό ατύχηµα. Θάνατος εργαζοµένου. Χρηµατική ικανοποίηση λόγω ψυχικής 
οδύνης στην οικογένεια του θύµατος. 
- 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 και 4) πρόσφορος αιτιώδης σύνδεσµος, µεταξύ ζηµιογόνου 
συµπεριφοράς (νόµιµου λόγου ευθύνης) και αποτελέσµατος (ζηµίας). Στην έννοια της 
υπαιτιότητας περιλαµβάνεται ο δόλος και η αµέλεια (υπό τις διάφορες µορφές της). Η 
αµέλεια, ο ορισµός της οποίας δίδεται στο άρθρο 330 εδ. 2 του ΑΚ (µη καταβολή της 
επιµέλειας που απαιτείται στις συναλλαγές), είναι παρά ταύτα αόριστη νοµική έννοια, 
της οποίας απαιτείται εκάστοτε εξειδίκευση, µε βάση και τα διδάγµατα της κοινής 
πείρας. Όταν η ζηµιογόνος συµπεριφορά συνίσταται σε υπαίτια παράλειψη, αµέλεια 
και εντεύθεν υποχρέωση αποζηµιώσεως υφίσταται, µόνον όταν υπήρχε υποχρέωση 
του υπαίτιου, προς ενέργεια της πράξεως που παραλήφθηκε, από το νόµο ή 
δικαιοπραξία ή την καλή πίστη κατά την κρατούσα κοινωνική αντίληψη και ιδία 
προηγούµενη συµπεριφορά του (υπαίτιου), από την οποία δηµιουργήθηκε 
κατάσταση, η οποία επέβαλε τη λήψη µέτρων προς αποτροπή του απειλουµένου 
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 αυτά πρόσωπα, δικαιούνται να εγείρουν την αγωγή του κοινού 
αστικού δικαίου και να ζητήσουν πλήρη αποζηµίωση µόνον όταν το ατύχηµα µπορεί 
να αποδοθεί σε δόλο του εργοδότη ή των προστηθέντων του ή όταν επήλθε σε 
εργασία στην οποία δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις νόµων, διαταγµάτων ή κανονισµών 
για τους όρους ασφαλείας των εργαζοµένων και εξαιτίας της µη τηρήσεως αυτών, 
αναφέρονται στην επιδίκαση αποζηµιώσεως για περιουσιακή ζηµία και όχι στη 
χρηµατική ικανοποίηση για ηθική ζηµία, για την οποία δεν υπάρχει πρόβλεψη στον 
ανωτέρω νόµο και εφαρµόζονται γι' αυτό µόνο οι γενικές διατάξεις.  
Εποµένως για να δικαιούται η οικογένεια του θανατωθέντος σε εργατικό ατύχηµα, 
χρηµατικής ικανοποιήσεως λόγω ψυχικής οδύνης αρκεί να συνετέλεσε στην επέλευση 
του ατυχήµατος πταίσµα του εργοδότη του θανατωθέντος ή του κυρίου του έργου ή 
των προστηθέντων απ' αυτούς (αρθρ. 922 ΑΚ) µε την έννοια της διάταξης του 
άρθρου 914 ΑΚ, δηλαδή της υπαίτιας ζηµιογόνου πράξης ή παράλειψης και όχι 
µόνον η ειδική αµέλεια περί την τήρηση των όρων ασφαλείας του άρθρου 16 παρ. 1 
Ν. 551/1915. Τέτοιο πταίσµα, θεµελιώνεται και από τη µη τήρηση των παρακάτω 
αναφεροµένων διατάξεων και δη: α) του άρθρου 85 παρ. 1 εδ. α' και 2 του Π∆ 
1073/1981 "για τις εργασίες αρµοδιότητας Πολιτικού Μηχανικού-Μέτρα 
Ασφαλείας", που κατά το άρθρο 1 του ίδιου Π.∆. έχει πεδίο εφαρµογής επί των πάσης 
φύσεως εργοταξιακών έργων αρµοδιότητας πολιτικού µηχανικού, κατά τις οποίες: 1. 
Η φόρτωση, εκφόρτωση και µεταφορά υλικών ή αντικειµένων πρέπει να γίνεται κατά 
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τρόπον ώστε να µην εκτίθενται σε κίνδυνο πρόσωπα λόγω καταπτώσεως, κυλίσεως, 
ανατροπής, καταρρεύσεως ή θραύσεως αντικειµένων 2. Οι οδηγοί εκφορτώσεως µε 
κύλιστρα, κεκλιµένοι αγωγοί εκφορτώσεως, κεκλιµέναι τροχιαί και φορτωτήρες 
πρέπει να ασφαλίζονται κατά εκτροχιασµών, πλαγίων µετατοπίσεων και 
καταπτώσεων εν ανάγκη δε να υποστηρίζονται, β) του άρθρου 95 του ίδιου Π.∆. 
σύµφωνα µε τις οποίες οι επικίνδυνες θέσεις και τόποι εργασίας πρέπει να 
επισηµαίνονται µε ευκρινή σήµατα κινδύνου σύµφωνα µε το Π∆/γµα 422/15-6-79 
"περί συστήµατος σηµατοδοτήσεως ασφαλείας εις τους χώρους εργασίας" να 
κλείνονται µε περιφράξεις, καλύµµατα, προστατευτικά στέγαστρα ή να φυλάσσονται 
µε φύλακες και γ) του άρθρου 103 παρ. 1 ως άνω του Π∆ 1073/1981, κατά το οποίο 
οι εργαζόµενοι εις Εργοτάξια, ασχέτως απασχολήσεως, πρέπει, να φέρουν κράνη 
προστασίας της κεφαλής, χορηγούµενα υπό του εκτελούντος το έργον. Η χρήση 
κρανών είναι, υποχρεωτική, ενώ κατά το άρθρο 111 για τη διαρκή επίβλεψη και 
επιµέλεια της εφαρµογής του παρόντος ως και του Π∆/τος 778/8Ο "περί των µέτρων 
ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδοµικών εργασιών" στις οικοδοµικές και εν γένει 
εργοταξιακές εργασίες, παρίσταται, ανελλιπώς καθ" όλη την διάρκεια της ηµερησίας 
εργασίας οι κατά το νόµο υπόχρεοι εργοδότες ή οι εκπρόσωποι τούτων. Εξάλλου, 
σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ. 6 παρ. γ' του Π∆ 17/1996 για τα µέτρα υγείας 
εργαζοµένων, µεταξύ των γενικών υποχρεώσεων του εργοδότη είναι να επιβλέπει την 
ορθή εφαρµογή των µέτρων υγιεινής και ασφαλείας της εργασίας, ενώ παροµοίου 
περιεχοµένου µε την ως άνω γενική υποχρέωση του εργοδότη κατά εκτέλεση του 
έργου προβλέπει το άρθρο 8 παρ. 1 του Π∆ 305/1996 για τις προδιαγραφές ασφαλείας 
προσωρινών και κινητών εργοταξίων στο οποίο µεταξύ άλλων αναφέρεται η λήψη 
προληπτικών µέτρων για την επιλογή της τοποθέτησης των θέσεων εργασίας ενόψει 
των συνθηκών πρόσβασης σ' αυτές, καθώς και τον καθαρισµό των οδών µετακίνησης 
ή κυκλοφορίας, τις συνθήκες µεταφοράς των διαφόρων υλικών και την οριοθέτηση 
και διευθέτηση των ζωνών αποθήκευσης και εναπόθεσης των διαφόρων υλικών.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 297, 298, 330, 914,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 19, 
Νόµοι: 551/1915, άρθ. 16, 
Π∆: 17/1996, άρθ. 7,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 * Ελ∆νη 2012.1556  
 
Καταγγελία της σύµβασης εργασίας - Άκυρη καταγγελία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1284 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Καταγγελία της σύµβασης εργασίας. Άκυρη καταγγελία. Κατά ποιών αποφάσεων 
επιτρέπεται αναίρεση. Αναίρεση κατά των αποφάσεων των ειρηνοδικείων, καθώς και 
των αποφάσεων των πρωτοδικείων που εκδίδονται σε εφέσεις κατά των αποφάσεων 
των ειρηνοδικείων. 
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- Από τις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 3 του Ν. 3198/1955, 1 και 3 του Ν. 2112/1920 
προκύπτει ότι η καταγγελία της συµβάσεως εργασίας ιδιωτικού υπαλλήλου, 
προσληφθέντος για αόριστο χρόνο, πρέπει να γίνει, µε ποινή ακυρότητας, εγγράφως 
και να καταβληθεί η νόµιµη αποζηµίωση. Σε περίπτωση µη τηρήσεως των ως άνω 
προϋποθέσεων, η εξ αυτής προκύπτουσα ακυρότητα της καταγγελίας είναι σχετική 
υπέρ του εργαζοµένου, ο οποίος έχει την ευχέρεια, είτε να θεωρήσει άκυρη την 
καταγγελία και να αξιώσει την καταβολή των αποδοχών του, προσφέροντας 
κανονικώς τις υπηρεσίες του, είτε, παραιτούµενος ρητώς ή σιωπηρώς του 
δικαιώµατος προσβολής του κύρους της καταγγελίας, να την θεωρήσει έγκυρη και να 
απαιτήσει την οριζόµενη από το νόµο αποζηµίωση. Τα δύο αυτά αιτήµατα είναι 
δυνατόν να ενωθούν στο ίδιο δικόγραφο µόνο εφόσον το ένα εισάγεται επικουρικώς 
και όχι σωρευτικώς µετά του άλλου.  
- Κατά µεν το άρθρο 553 παρ. 1 ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται µόνο κατά των 
οριστικών αποφάσεων που δεν µπορούν να προσβληθούν µε ανακοπή ερηµοδικίας 
και έφεση και περατώνουν την όλη δίκη ή µόνο την δίκη για την αγωγή ή για την 
ανταγωγή, κατά δε το άρθρο 524 παρ. 3 ΚΠολ∆ σε περίπτωση ερηµοδικίας του 
εκκαλούντος η έφεση απορρίπτεται. Από τον συνδυασµό των διατάξεων αυτών 
προκύπτει ότι η απόρριψη της εφέσεως λόγω της ερηµοδικίας του εκκαλούντος 
γίνεται κατ' ουσίαν και όχι κατά τύπους. Γιατί, παρόλο που στην πραγµατικότητα οι 
λόγοι της εφέσεως δεν εξετάζονται ως προς το παραδεκτό και την βασιµότητά τους, 
θεωρείται κατά πλάσµα του νόµου ότι είναι αβάσιµοι και για την αιτία αυτή 
απορριπτέοι, αφού δεν δίδεται στο δικαστήριο η δυνατότητα εκδόσεως αντίθετης 
αποφάσεως περί της παραδοχής τους. Εποµένως, αν η ασκηθείσα έφεση κατά της 
πρωτόδικης αποφάσεως απορριφθεί λόγω ερηµοδικίας του εκκαλούντος, προσβλητή 
µε το ένδικο µέσο της αναιρέσεως είναι µόνο (η µη υποκειµένη πλέον σε ανακοπή 
ερηµοδικίας) απόφαση του Εφετείου, στην οποία ενσωµατώνεται η πρωτόδικη. Έτσι 
τα τυχόν σφάλµατα της αποφάσεως του πρώτου βαθµού, αφού επικυρώνονται από το 
Εφετείο, µπορούν να προταθούν µε την άσκηση αναιρέσεως ως σφάλµατα της 
δευτεροβάθµιας αποφάσεως, εφόσον βέβαια συνιστούν και αναιρετικούς λόγους 
παραδεκτώς προβαλλόµενους (ΟλΑΠ 16/1990). Η αίτηση δε αναιρέσεως δύναται να 
στρέφεται είτε κατά µόνης της ερήµην αποφάσεως του δευτεροβάθµιου δικαστηρίου, 
είτε και κατά της αποφάσεως που απέρριψε την ανακοπή, αν ο αναιρεσείων έχει 
κάποιο βάσιµο λόγο κατ' αυτής. Εξάλλου, από τις διατάξεις των άρθρων 553 παρ. 1 
και 554 ΚΠολ∆ συνάγεται ότι η ερήµην οριστική απόφαση του Εφετείου υπόκειται 
σε αναίρεση µόνο αφότου έπαυσε να υπόκειται σε ανακοπή, είτε διότι παρήλθε 
άπρακτη η προθεσµία ανακοπής, είτε διότι ο διάδικος παραιτήθηκε του δικαιώµατος 
ασκήσεώς της. Αν ασκηθεί εµπροθέσµως ανακοπή, η ερήµην εφετειακή απόφαση 
υπόκειται σε αναίρεση αφότου εκδοθεί η απόφαση του Εφετείου που απορρίπτει την 
ανακοπή, η οποία επίσης υπόκειται έκτοτε σε αναίρεση (ΟλΑΠ 11/1998, ΑΠ 
841/2004).  
- Από την διάταξη του άρθρου 560 αριθµ. 3 ΚΠολ∆, που ορίζει, ότι κατά των 
αποφάσεων των ειρηνοδικείων, καθώς και των αποφάσεων των πρωτοδικείων που 
εκδίδονται σε εφέσεις κατά των αποφάσεων των ειρηνοδικείων, επιτρέπεται αναίρεση 
µόνο αν το δικαστήριο έχει υπερβεί την δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων ή 
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δεν είχε καθ' ύλην αρµοδιότητα, προκύπτει ότι κατά της αποφάσεως του Πολυµελούς 
Πρωτοδικείου, που δίκασε ως Εφετείο, επί εφέσεως κατά αποφάσεως του 
Ειρηνοδικείου, µπορεί παραδεκτώς να ασκηθεί λόγος αναιρέσεως για καθ' ύλην 
αναρµοδιότητα µόνο του Πολυµελούς Πρωτοδικείου όχι δε και του Ειρηνοδικείου. 
Εξάλλου, κατά την διάταξη του άρθρου 18 αριθµ. 2 του ΚΠολ∆, στην αρµοδιότητα 
των πολυµελών πρωτοδικείων υπάγονται οι εφέσεις κατά των αποφάσεων των 
ειρηνοδικείων της περιφέρειάς τους. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 18, 524, 553, 554, 560, 
Νόµοι: 2112/1920, άρθ. 1, 3,  
Νόµοι: 3198/1955, άρθ. 5,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Καταγγελία της σύµβασης εργασίας - Αποζηµίωση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 668 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Καταγγελία της σύµβασης εργασίας. Αποζηµίωση. Παραγραφή. Αγωγή. Παραίτηση 
απ' την αγωγή. Εκκρεµοδικία. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Αναιρείται η 
προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 2 του Ν. 3198/1955 κάθε αξίωση του µισθωτού 
για καταβολή ή συµπλήρωση της κατά το Ν. 2112/1920, όπως -αυτός τροποποιήθηκε 
µε το Β∆ 16/ 18-7-1920, αποζηµιώσεως είναι απαράδεκτη, εφόσον η σχετική αγωγή 
δεν κοινοποιήθηκε εντός εξαµήνου, από τότε που η αξίωση έγινε απαιτητή. Η 
παραγραφή αυτή διακόπτεται, µεταξύ των άλλων και µε την έγερση της σχετικής 
αγωγής (άρθρα 261 και 279 ΑΚ). Εξάλλου, κατά το άρθρο 263 ΑΚ, που σύµφωνα µε 
το άρθρο 279 ΑΚ εφαρµόζεται και επί της παραπάνω αποσβεστικής προθεσµίας, 
κάθε παραγραφή που διακόπηκε µε την έγερση της αγωγής θεωρείται σαν να µη 
διακόπηκε αν ο ενάγων παραιτηθεί από την αγωγή ή η αγωγή απορριφθεί τελεσιδίκως 
για λόγους µη ουσιαστικούς. Αν ο δικαιούχος εγείρει και πάλιν την αγωγή µέσα σε 
έξι µήνες, η τρεις στην περίπτωση της αποσβεστικής προθεσµίας του άρθρου 6 παρ. 1 
του Ν. 3198/1955, η προθεσµία αυτή θεωρείται ότι τηρήθηκε µε την κοινοποίηση 
προηγούµενης αγωγής. Όπως από την διάταξη αυτή προκύπτει ότι η νέα αγωγή, η 
οποία µπορεί να ασκηθεί και πριν τελεσιδικήσει η απόφαση που απορρίπτει την 
προηγούµενη αγωγή (ΑΠ 2074/2007), για να έχει το ανωτέρω αποτέλεσµα, πρέπει να 
έχει την ίδια ιστορική και νοµική αιτία.  
- Κατά το άρθρα 221 και 222 ΚΠολ∆, εξάλλου, η άσκηση της αγωγής, έχει σαν 
συνέπεια, µεταξύ άλλων και την εκκρεµοδικία, η οποία έχει σαν αποτέλεσµα, ότι δε 
µπορεί να γίνει, σε οποιοδήποτε δικαστήριο νέα δίκη, για την ίδια, επίδικη διαφορά, 
ανάµεσα στους ίδιους διαδίκους, µε την ίδια ιδιότητα εµφανιζόµενους, αν δε ασκηθεί 
δεύτερη αγωγή, η εκδίκαση ης αναστέλλεται, µέχρι να περατωθεί η πρώτη δίκη. Η 
εκκρεµοδικία αυτή αίρεται µε τη νοµότυπη παραίτηση από το δικόγραφο της 
(πρώτης) αγωγής. Σύµφωνα, εξάλλου, µε το άρθρο 297 ΚΠολ∆, η παραίτηση από το 
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δικόγραφο ή από το δικαίωµα της αγωγής γίνεται είτε µε δήλωση, που καταχωρίζεται 
στα πρακτικά ή µε δικόγραφο, που επιδίδεται στον αντίδικο του παραιτουµένου. Η 
παραίτηση από το δικόγραφο της αγωγής, έχει ως αποτέλεσµα ότι η αγωγή θεωρείται 
ότι δεν ασκήθηκε (άρθρο 295 παρ. 1 ΚΠολ∆).  
- Το εφετείο, µετά από σχετικό λόγο εφέσεως της εναγοµένης-αναιρεσίβλήτης, 
δέχθηκε ότι η παραίτηση αυτή, "εφόσον έγινε µεταγενέστερα από τη συζήτηση στο 
ακροατήριο, είναι απαράδεκτη και ουδέν αποτέλεσµα επάγεται, οπότε δεν αναβιώνει 
το διακοπτικό αποτέλεσµα µετά την πρώτη αγωγή ούτε οδηγεί στη λήξη της 
εκκρεµοδικίας", στη συνέχεια δε, κρίνοντας ότι η ένδικη αγωγή ασκήθηκε 
εκπρόθεσµα, ήτοι µετά πάροδο του εξαµήνου, από τότε που η απαίτηση κατέστη 
δικαστικά επιδιώξιµη, έκανε δεκτή την έφεση και απέρριψε την αγωγή, για τον ως 
άνω λόγο, ήτοι, ως εκπροθέσµως ασκηθείσα. Έτσι, όµως, που έκρινε το Εφετείο, 
εσφαλµένα ερµήνευσε και εφήρµοσε τις ως άνω διατάξεις, ουσιαστικού δικαίου και 
τούτο διότι: α) η ως άνω παραίτηση από το δικόγραφο της πρώτης αγωγής, που έγινε 
ενώ η συζήτηση της είχε µαταιωθεί, δεν ήταν απαράδεκτη, αφού έγινε κατά το νόµιµα 
προβλεπόµενο τρόπο (άρθρα 294 και 297 Κ.Πολ.∆ικ.), επέφερε δε αναδροµικά 
αποτελέσµατα, αφού κατά νόµο θεωρείται ότι δεν ασκήθηκε (άρθρο 295 Κ.Πολ.∆ικ.) 
β) µε την άσκηση της πρώτης αγωγής, που έγινε την 18-12-2006, ήτοι µέσα στην 
εξάµηνη προθεσµία, επήλθε διακοπή της προθεσµίας αυτής, οπότε άρχισε νέα 
προθεσµία από την ως άνω ηµεροχρονολογία (άρθρο 270 σε συνδυασµό µε άρθρο 
279 Α.Κ.), γ) Όταν, εποµένως, ασκήθηκε η δεύτερη (ένδικη) αγωγή, η επίδοση της 
οποίας έγινε την 18-5-2007, η εξάµηνη προθεσµία, που είχε αρχίσει, εκ νέου από 18-
12-2006, δεν είχε παρέλθει, δ) η παραίτηση του ενάγοντα από την πρώτη αγωγή 
επέφερε µεν ως προς αυτήν τα αποτελέσµατα, που ορίζονται από την παρ. 1 του 
άρθρου 263 Α.Κ., όµως, εφόσον είχε ήδη ασκηθεί η ένδικη αγωγή, µε το ίδιο 
αντικείµενο, η έναρξη της εξάµηνης προθεσµίας θεωρείται ότι έλαβε χώρα την 18-12-
2006, ήτοι µε την άσκηση της πρώτης αγωγής και, συνεπώς, δεν ασκήθηκε αυτή 
εκπρόθεσµα. Και ναι µεν ο νόµος αναφέρει ότι "αν ο δικαιούχος εγείρει και πάλι 
αγωγή, µέσα σε έξι µήνες, η παραγραφή θεωρείται ότι έχει διακοπεί µε την 
προηγούµενη αγωγή (άρθρο 263 παρ. 2 Α.Κ.), όµως ο νοµοθέτης είχε, προδήλως, 
υπόψη του, το συνήθως συµβαίνον, χωρίς, όµως, να έχει αποκλείσει την δυνατότητα 
στον ενάγοντα να εγείρει κατά του εναγοµένου και νέα αγωγή, πριν ακόµη 
παραιτηθεί από την πρώτη, µε το ίδιο αντικείµενο και µε τα αποτελέσµατα, βέβαια, 
που διαγράφονται από τη διάταξη του άρθρου 222 ΚΠολ∆. Όµως, µετά την άρση της 
εκκρεµοδικίας, δεν εµποδίζεται η εκδίκαση της δεύτερης αγωγής και έκδοση 
απόφασης, όπως στην προκειµένη περίπτωση, έστω και αν η παραίτηση από το 
δικόγραφο της πρώτης αγωγής έλαβε χώρα την ίδια ηµέρα, µε την εκδίκαση της, 
αφού, σε κάθε περίπτωση και πριν εκδοθεί σχετική απόφαση, η εκκρεµοδικία είχε 
εκλείψει µε την αναδροµική εξαφάνιση από τη σφαίρα του νοµικού κόσµου της 
πρώτης αγωγής.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 221, 222, 261, 263, 279, 297, 559 αριθ. 1, 
Νόµοι: 3198/1955, άρθ. 6,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * Ελ∆νη 2012.1585, σχολιασµός Ι. Ν. Κ.  
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Καταγγελία της σύµβασης εργασίας - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 592 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Συµβασιούχοι ιατροί ΙΚΑ. Καταγγελία εκ µέρους του ΙΚΑ. Παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Έτσι, όµως, που έκρινε το εφετείο, και µε βάση τις ως άνω ουσιαστικές παραδοχές 
του, έσφαλε περί την ερµηνεία και την εφαρµογή των ως άνω, ουσιαστικού δικαίου, 
διατάξεων και ειδικότερα α) των άρθρων 1, 2, 8 και 10 του Ν. ∆. 1204/1972, β) 
άρθρου 24 Ν. 3232/2004, γ) 49 Π∆ 410/1988, καθόσον, αφενός µεν εφήρµοσε τις υπό 
στοιχ. β' και γ' , ενώ δεν ήταν εφαρµοστέες, αφετέρου δε δεν εφήρµοσε τις υπό στοιχ. 
α' διατάξεις, οι οποίες ήταν εφαρµοστέες. Ειδικότερα, α) δέχεται το εφετείο ότι η 
διάταξη του άρθρου 24 Ν. 3232/2004 είναι γνήσια ερµηνευτική, ενώ δεν είναι και, 
συνεπώς, δεν εφαρµόζεται στην υπό κρίση περίπτωση, β) ότι έχει εφαρµογή η 
διάταξη του άρθρου 49 του Π∆ 410/1988, ως προς τη δυνατότητα καταγγελίας της 
επίδικης συµβάσεως εκ µέρους του εναγοµένου και ήδη αναιρεσείοντος, ενώ, όπως 
αναφέρθηκε, η σύµβαση αυτή διέπεται αποκλειστικά, ως προς την χρονική διάρκειά 
της και τη δυνατότητα καταγγελίας εκ µέρους των συµβαλλοµένων µερών, απ' τις 
διατάξεις του άρθρου 10 του Ν∆ 1204/1972, σύµφωνα µε το οποίο αυτή µπορούσε να 
καταγγελθεί οποτεδήποτε, από οποιοδήποτε µέρος "τηρουµένης µηνιαίας προθεσµίας 
προειδοποιήσεως". ∆ηλαδή η καταγγελία της εν λόγω συµβάσεως µπορούσε να γίνει 
οποτεδήποτε, χωρίς καµιά αιτιολογία και µε µόνη προϋπόθεση την προηγούµενη 
ειδοποίηση του αντισυµβαλλόµενου µέρους ένα µήνα πριν. Στην προκειµένη 
περίπτωση, όπως δέχεται το εφετείο, το εναγόµενο και ήδη αναιρεσείον στις 15-11-
2005 γνωστοποίησε στον ενάγοντα και ήδη αναιρεσίβλητο ότι από 1-1-2006 δεν θα 
αποδέχεται τις υπηρεσίες του και, στη συνέχεια, στις 15-3-2006 του επέδωσε 
απόφαση του ∆ιοικητή του (ΙΚΑ), µε την οποία αποφασίσθηκε η "αυτοδίκαιη λύση 
της υπηρεσιακής σχέσης από 1-1-2006". Με βάση αυτά, εποµένως, πληρώθηκε το 
πραγµατικό του άρθρου 10 του Ν∆ 1204/1972, καθόσον αφορά τη νοµιµότητα της εν 
λόγω καταγγελίας, αφού είχε προηγηθεί η προβλεπόµενη προειδοποίηση του 
αναιρεσιβλήτου και επακολούθησε η, κατά τα άνω, καταγγελία, η οποία, εκ του 
λόγου και µόνο ότι γίνεται επίκληση της συµπλήρωσης του 65ου έτους της ηλικίας εκ 
µέρους του αναιρεσιβλήτου και της θεµελίωσης από αυτόν συνταξιοδοτικού 
δικαιώµατος από το Τ.Σ.Α.Υ., δεν πάσχει ακυρότητα, αφού, όπως αναφέρθηκε, κατά 
τα λοιπά, πληροί, για την εγκυρότητά της, τις προϋποθέσεις του άρθρου 10 Ν∆ 
1204/1972. Συνεπώς η περί καταγγελίας της εν λόγω συµβάσεως βούληση του 
αναιρεσείοντος εκδηλώθηκε νοµότυπα και άσχετα µε τα "παραγωγικά αίτια" αυτής, 
χωρίς να είναι αναγκαίο να συντρέχει ή να αναφέρεται σ' αυτή ο λόγος, για τον οποίο 
αυτή έλαβε χώρα (ΟλΑΠ 22/2007).  
Οι διατάξεις, εξάλλου, του άρθρου 49 Π∆410/1988, όπως αναφέρθηκε, δεν έχουν 
εφαρµογή στην επίδικη σύµβαση. Εποµένως ο από τον αριθµό 1 του άρθρου 559 
ΚΠολ∆ πρώτος αναιρετικός λόγος, µε τον οποίο το αναιρεσείον παραπονείται για 
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εσφαλµένη ερµηνεία και εφαρµογή από το εφετείο των ως άνω διατάξεων 
ουσιαστικού δικαίου, είναι βάσιµος και, συνεπώς η προσβαλλόµενη απόφαση πρέπει 
να αναιρεθεί, εφόσον µετά την παραδοχή του εν λόγω λόγου, παρέλκει η έρευνα των 
λοιπών και να παραπεµφθεί η υπόθεση, προς περαιτέρω εκδίκαση, στο ίδιο 
δικαστήριο, που θα συντεθεί από άλλους δικαστές (άρθρο 580, παρ. 3 Κ.Πολ.∆ικ). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 281, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1,  
Ν∆: 1204/1972, άρθ. 1, 2, 5, 8, 10, 
Π∆: 410/1988, άρθ. 49, 
Νόµοι: 2150/1993, άρθ. 18,  
Νόµοι: 3232/2004, άρθ. 24,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Καταγγελία της σύµβασης εργασίας - Κατά τη διάρκεια εγκυµοσύνης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 433 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Καταγγελία σύµβασης εργασίας κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης. Παραβίαση 
κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
- Κατά το άρθρ. 15 του Ν. 1483/1984 "1. Απαγορεύεται και είναι απόλυτα άκυρη η 
καταγγελία της σχέσεως εργασίας της εργαζοµένης από τον εργοδότη της, τόσο κατά 
τη διάρκεια της εγκυµοσύνης όσο και για το χρονικό διάστηµα ενός έτους µετά τον 
τοκετό ή κατά την απουσία της για µεγαλύτερο χρόνο, λόγω ασθενείας που οφείλεται 
στην κύηση ή τον τοκετό, εκτός αν υπάρχει σπουδαίος λόγος για καταγγελία. Ως 
σπουδαίος λόγος δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να θεωρηθεί ενδεχόµενη µείωση της 
απόδοσης της εργασίας της εγκύου που οφείλεται στην εγκυµοσύνη ...". Εξάλλου, 
κατά το άρθρ. 10 του Π∆ 176/15/15-7-1997 "Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας 
και της υγείας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών σε 
συµµόρφωση µε την Οδηγία 95/85 ΕΟΚ". "1. Απαγορεύεται η καταγγελία της σχέσης 
εργασίας των εργαζοµένων γυναικών, κατά την έννοια του άρθρου 2, σύµφωνα µε το 
άρθρο 15 του Ν. 1483/1984. 2. Σε περίπτωση καταγγελίας της σχέσης εργασίας, 
εφόσον υπάρχει σπουδαίος λόγος σύµφωνα µε το άρθρο 15 του Ν. 1483/1984, ο 
εργοδότης οφείλει να αιτιολογήσει δεόντως την καταγγελία γραπτώς και να προβεί σε 
σχετική κοινοποίηση και προς τις αρµόδιες υπηρεσίες επιθεώρησης εργασίας των 
Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων". Κατά την έννοια των διατάξεων αυτών (που 
εφαρµόζονται και σε περίπτωση απασχόλησης της εγκύου εργαζοµένης µε βάση απλή 
σχέση εργασίας ή έµµισθης εντολής λόγω ακυρότητας των αντίστοιχων συµβάσεων 
που καταρτίσθηκαν µεταξύ αυτής και του εργοδότη της), η προστασία από αυτές 
παρέχεται στην εργαζόµενη έγκυο γυναίκα ανεξάρτητα από την εκ µέρους του 
εργοδότη γνώση της εγκυµοσύνης της, αφενός, αφετέρου δε ότι, η παράλειψη του 
εργοδότη να αναγγείλει τη γενόµενη καταγγελία της συµβάσεως, δεν επιφέρει την 
ακυρότητα αυτής. Το έγκυρο της καταγγελίας, εφόσον έχει καταβληθεί και η νόµιµη 



 

[67] 
 

αποζηµίωση, συναρτάται µε τον λόγο, που επικαλείται ο εργοδότης, ήτοι από το εάν 
αυτός κριθεί σπουδαίος. Σκοπός, εξάλλου, της ανωτέρω αναγγελίας είναι η 
ενηµέρωση της αρµόδιας Υπηρεσίας Εργασίας, προκειµένου αυτή να επιληφθεί 
συναφών µε την καταγγελία συνεπειών, όπως η καταχώρηση του απολυοµένου στον 
κατάλογο ανέργων, η καταβολή επιδόµατος ανεργίας κ.λπ., ενδέχεται δε να 
δηµιουργηθεί και υποχρέωση για αποζηµίωση του µισθωτού, που λόγω της 
παράλειψης αυτής στερήθηκε ο επίδοµα ανεργίας ( βλ. σχετ. µελέτη Χ.Πετίνη, ∆ΕΝ 
2003.192, Χαρ. Γκούτου-Λεβέντη, Εργατική Νοµοθεσία, 1988, σελ. 314, Κουκιάδη, 
Εργατικό ∆ίκαιο, σελ. 681, Αλ. Καρακατσάνη, Ατοµικό Εργατικό ∆ίκαιο, 1995, παρ. 
877). Ανάλογη, εξάλλου, ρύθµιση µε αυτή του άρθρου 10 παρ. 2,περ. β' του Π.∆. 
176/1997 υπάρχει και στον Ν. 3198/1955 και ειδικότερα στο άρθρο 9 αυτού, 
σύµφωνα µε την οποία " ο καταγγέλλων την σχέσιν εργασίας εργοδότης υποχρεούται 
όπως, εντός προθεσµίας οκτώ (8) ηµερών από της παραδόσεως του εγγράφου της 
καταγγελίας εις τον απολυόµενο, να αναγγείλη την καταγγελίαν εις την αρµόδιαν 
υπηρεσίαν του Οργανισµού Απασχολήσεως και Ασφαλίσεως Ανεργίας". Και στην 
περίπτωση αυτή, η παράλειψη της αναγγελίας, δεν συνεπάγεται την ακυρότητα της 
καταγγελίας, αλλά µόνο ποινικές και χρηµατικές κυρώσεις, σύµφωνα µε την παρ. 4 
του άρθρου 9 του ως άνω νόµου (ΑΠ 1334/1997).  
Να σηµειωθεί, εξάλλου, ότι στο ως άνω άρθρο 10 του Π∆ 176/1997 δεν προβλέπεται 
προθεσµία κοινοποίησης της καταγγελίας. Περαιτέρω, παράβαση ουσιαστικού 
κανόνα δικαίου, που καθιστά την απόφαση αναιρετέα, υπάρχει, όταν ο δικαστής: α) 
προσέδωσε στον εφαρµοστέο κανόνα έννοια διαφορετική από αυτή, που έχει, β) 
εφάρµοσε µη εφαρµοστέο κανόνα, για τον οποίο δηλαδή δεν υπήρχαν οι πραγµατικές 
προϋποθέσεις και γ) παρέλειψε να εφαρµόσει εφαρµοστέο κανόνα, µολονότι 
συνέτρεχαν οι πραγµατικές προϋποθέσεις.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1,  
Νόµοι: 3198/1955, άρθ. 9,  
Νόµοι: 1483/1984, άρθ. 15, 
Π∆: 176/1997, άρθ. 10, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Καταγγελία της σύµβασης εργασίας - Καταγγελία για σπουδαίο λόγο 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 431 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Καταγγελία της σύµβασης εργασίας. Σπουδαίος λόγος. Παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης.Παραµόρφωση του περιεχοµένου 
εγγράφου. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 672 ΑΚ, "Καθένας από τα µέρη έχει δικαίωµα σε κάθε 
περίπτωση να καταγγείλει οποτεδήποτε τη σύµβαση για σπουδαίο λόγο, χωρίς να 
τηρήσει προθεσµία". Κατά την έννοια της διατάξεως αυτής σπουδαίο λόγο αποτελούν 
τα περιστατικά εκείνα ή ακόµη και το µεµονωµένο εκείνο περιστατικό, εξαιτίας των 



 

[68] 
 

οποίων δεν είναι δυνατόν, κατ' αντικειµενική κρίση σύµφωνα µε την καλή πίστη και 
τα χρηστά ήθη, να αξιωθεί από οιονδήποτε εκ των συµβαλλοµένων µερών η συνέχιση 
της συµβάσεως µέχρι τη συµφωνηµένη ή εκ του νόµου υποχρεωτική λήξη της (ΟλΑΠ 
10/1995). Με τη σύµβαση εργασίας ή και τον κανονισµό της εργοδότριας επιχείρησης 
µπορούν να προσδιοριστούν και ειδικοί λόγοι, εφόσον από τις περιστάσεις και τη 
φύση της εργασίας δικαιολογούνται ως "σπουδαίοι" για την καταγγελία της 
συµβάσεως. Η κρίση του δικαστηρίου της ουσίας για το αν τα συγκεκριµένα 
περιστατικά, στα οποία στηρίζεται η καταγγελία της συµβάσεως ορισµένου χρόνου, 
συνιστούν την αόριστη νοµική έννοια του σπουδαίου λόγου, είναι κρίση νοµική που 
ελέγχεται αναιρετικώς. Τυχόν δε ανυπαρξία σπουδαίου λόγου ή, αν ο προβαλλόµενος 
ως σπουδαίος λόγος καταγγελίας δεν είναι τόσο σπουδαίος και σοβαρός ώστε να 
µπορεί να δικαιολογήσει την πρόωρη λύση της συµβάσεως, καθιστά την καταγγελία 
της συµβάσεως ορισµένου χρόνου άκυρη. Εξάλλου, µόνη η µεταβολή των 
προσωπικών ή περιουσιακών σχέσεων του εργοδότη, άρα και η µείωση των κερδών ή 
ακόµη και η δηµιουργία ζηµιών, δεν αποτελεί σπουδαίο λόγο υπέρ του τελευταίου για 
να καταγγείλει τη σύµβαση ορισµένου χρόνου, εφόσον ο εργοδότης φέρει τον 
κίνδυνο της επιχείρησής του και δεν µπορεί µε την καταγγελία να επιρρίψει τον 
κίνδυνο αυτό στο µισθωτή ή να προκαλέσει δυσµενείς συνέπειες σε αυτόν από 
ενέργειες που ανάγονται στη σφαίρα της δικής του αποκλειστικής δραστηριότητας. 
Το δικαστήριο ερευνά αν στη συγκεκριµένη περίπτωση µε την άσκηση από τον 
εργοδότη του δικαιώµατος απολύσεως παραβιάζεται η αρχή της αναλογικότητας 
µεταξύ του χρησιµοποιούµενου µέσου και του επιδιωκόµενου σκοπού, η οποία 
(αρχή) αποτελεί εκδήλωση της καλής πίστης και της αρχής της µη κατάχρησης του 
δικαιώµατος και απορρέει από τη συνταγµατική αρχή του κράτους δικαίου, 
περιέχεται δε ήδη στο άρθρ. 25 § 1 του Συντ.  
- Κατ' άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆, συντρέχει περίπτωση παραβιάσεως ουσιαστικού 
κανόνα δικαίου, οπότε και η απόφαση είναι αναιρετέα, αν ο δικαστής α) προσέδωσε 
στον εφαρµοστέο κανόνα έννοια διαφορετική από αυτή που έχει, β) εφάρµοσε µη 
εφαρµοστέο κανόνα (για τον οποίο δεν υπήρχαν οι πραγµατικές προϋποθέσεις), γ) 
παρέλειψε να εφαρµόσει εφαρµοστέο κανόνα, µολονότι συνέτρεχαν οι πραγµατικές 
προϋποθέσεις του 
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 19, η απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση, ήτοι στερείται 
αιτιολογιών ή έχει αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζήτηµα, που ασκεί 
ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης, όταν από τα περιστατικά που δέχεται το 
δικαστήριο, ως αποδειχθέντα, δεν παρέχεται η δυνατότητα να ελεγχθεί αναιρετικά, αν 
έγινε ορθή εφαρµογή του ουσιαστικού κανόνα, που εφαρµόσθηκε.  
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 20 ΚΠολ∆ παραµόρφωση του περιεχοµένου εγγράφου, 
που συνεπάγεται την αναίρεση της αποφάσεως, υπάρχει, όταν το δικαστήριο αποδίδει 
το έγγραφο περιεχόµενο διαφορετικό από εκείνο που διαλαµβάνεται σ' αυτό και όχι 
όταν, µετά από εκτίµηση του περιεχοµένου του, όπως έχει πραγµατικά, οδηγείται σε 
κρίση, ανέλεγκτη κατά το άρθρο 561 παρ. 1 ΚΠολ∆, διαφορετική από εκείνη την 
οποία ο αναιρεσείων, που προβάλλει ότι παραµορφώθηκε το περιεχόµενο του, θεωρεί 
ως σωστή. Γενικά ο λόγος αυτός αναιρέσεως συντρέχει όταν έγινε σφάλµα 
διαγνωστικό, δηλαδή λάθος στην ανάγνωση του εγγράφου µε την παραδοχή ως 
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περιεχοµένων σ' αυτό περιστατικών κατάδηλα διαφορετικών από εκείνα που 
πραγµατικά διαλαµβάνονται και όχι όταν υπάρχει σφάλµα στην εκτίµηση του 
περιεχοµένου του, το οποίο αναγνώσθηκε ορθά για την συναγωγή του αποδεικτικού 
πορίσµατος. "Έγγραφα", κατά την έννοια του νόµου, είναι εκείνα που χρησιµεύουν, 
σύµφωνα µε τα άρθρα 339 και 432 επ. ΚΠολ∆, ως αποδεικτικά µέσα, τα οποία 
περιέχουν δηλώσεις των διαδίκων ή και τρίτων, που έγιναν πριν από τη δίκη και 
ανεξάρτητα από αυτή. Εποµένως στην έννοια των εγγράφων αυτών, δεν 
περιλαµβάνονται και οι ένορκες καταθέσεις µαρτύρων, που περιέχονται στην 
εισηγητική έκθεση ή στα πρακτικά καθώς και οι ένορκες βεβαιώσεις, που δίδονται 
νοµότυπα.  
- Κατά τον από το άρθρο 559 αριθ. 11 περ. γ' αναιρετικό λόγο, η απόφαση είναι 
αναιρετέα, αν το δικαστήριο δεν έλαβε υπόψη του αποδεικτικό µέσο, που νόµιµα 
προσκοµίσθηκε. Για τη θεµελίωση του αναιρετικού αυτού λόγου, δεν εξετάζεται ποια 
ήταν η επίδραση του αποδεικτικού µέσου στην ουσιαστική κρίση του δικαστηρίου 
της ουσίας, αλλά µόνον εφόσον προκύπτουν αµφιβολίες εάν το δικαστήριο έλαβε 
υπόψη του το συγκεκριµένο αποδεικτικό µέσο.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 672, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 19, 559 αριθ. 20, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Καταγγελία της σύµβασης εργασίας - Καταχρηστική καταγγελία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 311 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Καταγγελία της συµβάσεως µισθώσεως εξαρτηµένης εργασίας αορίστου χρόνου. 
Κλαδικές και οµοιοεπαγγελµατικές ΣΣΕ. ∆ιαδικασία εργατικών διαφορών. 
Αποδεικτικά µέσα. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση.  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 669 ΑΚ, 1 και 5 παρ. 1 του Ν. 2112/1920, σε 
συνδυασµό προς τις διατάξεις των άρθρων 5 και 7 του Ν. 3198/1955 προκύπτει ότι η 
καταγγελία της συµβάσεως µισθώσεως εξαρτηµένης εργασίας αορίστου χρόνου έχει 
το χαρακτήρα µονοµερούς αναιτιώδους δικαιοπραξίας και χωρεί ελευθέρως, εκτός αν 
περιοριστεί µε συµφωνία των µερών ή µε διάταξη νόµου. Η άσκηση όµως του 
σχετικού δικαιώµατος, είτε του εργοδότη είτε του εργαζοµένου, δεν είναι απεριόριστη 
και ανέλεγκτη, αλλ' υπόκειται στους περιορισµούς που προβλέπονται από τη διάταξη 
του άρθρου 281 του ΑΚ, της οποίας η παράβαση επάγεται απόλυτη ακυρότητα της 
καταγγελίας της εργασιακής συµβάσεως, που λογίζεται ως µη γενόµενη, σύµφωνα µε 
τις διατάξεις των άρθρων 174 και 180 του ΑΚ. Στην περίπτωση αυτή ο καταγγέλλων 
εργοδότης, που αρνείται να δεχτεί τις προσφερόµενες υπηρεσίες του εργαζοµένου 
καθίσταται υπερήµερος και υποχρεούται να καταβάλει σ' αυτόν το µισθό του κατά τα 
άρθρα 349,350 και 656 του ΑΚ. Η καταγγελία δε της εργασιακής συµβάσεως 
αντίκειται στη διάταξη του άρθρου 281 ΑΚ και είναι άκυρη, όταν έγινε από εκδίκηση 
του εργοδότη εξ αιτίας συγκεκριµένου γεγονότος. Εξάλλου, δεν είναι καταχρηστική η 
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καταγγελία της συµβάσεως εργασίας όταν αυτή δικαιολογείται από τα καλώς 
εννοούµενα συµφέροντα του εργοδότη, όπως συµβαίνει όταν γίνεται προς 
αποκατάσταση της αρµονικής συνεργασίας και της εµπέδωσης της πειθαρχίας, 
µεταξύ των υπαλλήλων όταν αυτές διαταράσσονται εξ αιτίας διαµάχης του µισθωτού 
που απολύθηκε και των υπηρετούντων µε αυτόν άλλων εργατοϋπαλλήλων. 
Περαιτέρω, κατά τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 3 του Ν. 3198/1955, η καταγγελία 
της συµβάσεως εργασίας θεωρείται έγκυρη, εφόσον γίνεται εγγράφως και καταβληθεί 
η οφειλόµενη αποζηµίωση, από το συνδυασµό δε της διατάξεως αυτής προς εκείνες 
των άρθρων 200 και 288 του ΑΚ, κατά τις οποίες ο οφειλέτης υποχρεούται να 
εκπληρώσει την παροχή όπως απαιτεί η καλή πίστη, αφού ληφθούν υπόψη και τα 
συναλλακτικά ήθη, σαφώς προκύπτει ότι αν υπό τις συγκεκριµένες συνθήκες η µη 
καταβολή από τον εργοδότη πλήρους της οφειλόµενης αποζηµιώσεως είναι 
δικαιολογηµένη, κατά τις αρχές της καλής πίστεως, οφειλόµενη όχι σε κακοβουλία, 
αλλά σε εύλογη αµφιβολία ή πλάνη συγγνωστή ή παραδροµή αναφορικά µε το 
ακριβές ποσό της αποζηµιώσεως, δεν επέρχεται ακυρότητα της καταγγελίας, αλλά 
υφίσταται µόνο υποχρέωση για συµπλήρωση της αποζηµιώσεως.  
- Από τη διάταξη του άρθρου 7 παρ. 1 του Ν. 1876/1990, που ορίζει ότι οι 
κανονιστικοί όροι της συλλογικής συµβάσεως εργασίας έχουν άµεση και 
αναγκαστική ισχύ, σε συνδυασµό προς τη διάταξη του άρθρου 22 παρ.2 του 
Συντάγµατος, κατά την οποία οι συλλογικές συµβάσεις εργασίας συµπληρώνουν τους 
καθοριζόµενους από το νόµο γενικούς όρους εργασίας, προκύπτει ότι οι 
συνδικαλιστικές οργανώσεις ασκούν κατά τη σύναψη των ΣΣΕ νοµοθετική 
(κανονιστική) εξουσία, η οποία έχει παραχωρηθεί σ' αυτές από την ως άνω διάταξη 
του άρθρου 22 παρ. 2 του Συντάγµατος, δηλαδή είναι φορείς δηµόσιας εξουσίας κατά 
παραχώρηση από το κράτος και συνεπώς οι ΣΣΕ ως προς το κανονιστικό τους µέρος 
έχουν ισχύ ουσιαστικού νόµου. Για το λόγο αυτό δεν απαιτείται να αναφέρονται 
ειδικά στο δικόγραφο της αγωγής, µε την οποία ζητείται η καταβολή ή η 
συµπλήρωση των νόµιµων αποδοχών του εργαζοµένου, οι εφαρµοστέες ΣΣΕ, οι 
οποίες εφαρµόζονται αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο, εφόσον εκτίθενται στην 
αγωγή, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 216 παρ.1 στοιχ. α' ΚΠολ∆, τα 
πραγµατικά γεγονότα που επισύρουν την εφαρµογή τους, όπως είναι η υφιστάµενη 
µεταξύ των διαδίκων εργασιακή σχέση, το επάγγελµα ή η ειδικότητα του 
εργαζοµένου και ο χρόνος για τον οποίο αξιώνονται οι αποδοχές. Περαιτέρω, από τις 
διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 1β, 8 παρ. 2 και 11 παρ.2 και 3 του πιο πάνω 
ν.1876/1990, προκύπτει ότι οι κλαδικές ή οµοιοεπαγγελµατικές ΣΣΕ, δεσµεύουν µόνο 
τους µισθωτούς και τους εργοδότες που είναι µέλη των συµβαλλοµένων 
συνδικαλιστικών οργανώσεων, εκτός αν κηρύχτηκαν γενικώς υποχρεωτικές, οπότε η 
ισχύς τους επεκτείνεται από το χρόνο εκδόσεως της σχετικής αποφάσεως του 
Υπουργού Εργασίας (όχι αναδροµικώς) και στους εργαζοµένους και εργοδότες του 
ίδιου κλάδου η επαγγέλµατος που δεν είναι µέλη των ως άνω οργανώσεων. Ενόψει 
αυτών η ιδιότητα του µέλους των παραπάνω συνδικαλιστικών οργανώσεων, ως 
στοιχείο προσδιοριστικό των υποκειµενικών ορίων της κανονιστικής ισχύος των άνω 
ΣΣΕ, αποτελεί προϋπόθεση της γενέσεως των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων που 
απορρέουν από αυτές και συνακόλουθα στοιχείο που απαιτείται για τη θεµελίωση της 
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αγωγής. Το στοιχείο αυτό όµως, ενόψει της πιο πάνω φύσεως των ΣΣΕ, δεν είναι 
απαραίτητο να αναφέρεται πανηγυρικά στο δικόγραφο της αγωγής, αλλ' αρκεί να 
συνάγεται από το περιεχόµενό του, τούτο δε συµβαίνει και όταν ο εργαζόµενος ζητεί 
µισθούς η άλλες παροχές από κλαδική η οµοιοεπαγγελµατική ΣΣΕ, που δεν έχει 
κηρυχθεί γενικά υποχρεωτική ή για χρόνο προγενέστερο της κηρύξεώς της ως 
υποχρεωτικής, θεωρώντας την έτσι δεσµευτική για τον εργοδότη του. Στην 
περίπτωση αυτή, αν ο εναγόµενος εργοδότης αµφισβητήσει ειδικά την ιδιότητα αυτού 
ή του εργαζοµένου ως µελών των συνδικαλιστικών οργανώσεων, οι οποίες 
κατάρτισαν τη ΣΣΕ, ο ενάγων εργαζόµενος δικαιούται και οφείλει να επικαλεστεί, µε 
τις προτάσεις και να αποδείξει, ότι αυτός και ο εναγόµενος είναι µέλη των οικείων 
συνδικαλιστικών οργανώσεων. 
- Από την διάταξη του εδαφίου α' της παρ. 1 του άρθρου 671 του ΚΠολ∆, συνάγεται 
ότι, όταν κατά την εκδίκαση της υποθέσεως τηρείται η προαναφερόµενη ειδική 
διαδικασία των εργατικών διαφορών, το δικαστήριο λαµβάνει υπόψη όλα τα 
προσκοµιζόµενα µε επίκληση αποδεικτικά µέσα, ακόµη και εκείνα που δεν πληρούν 
τους όρους του νόµου, δηλαδή και έγγραφα άκυρα ή ιδιωτικά ανυπόγραφα ή ιδιωτικά 
υπέρ του εκδότη τους και γενικά κάθε είδους έγγραφα, µεταξύ των οποίων και εκείνα 
που είναι χρήσιµα για έµµεση απόδειξη. ∆εν λαµβάνονται υπόψη µόνο πλαστά ή µη 
γνήσια έγγραφα, γιατί δεν συγχωρείται η χρησιµοποίηση ψευδών αποδεικτικών 
στοιχείων, καθώς και ένορκες βεβαιώσεις, για τις οποίες δεν τηρήθηκε η 
καθοριζόµενη από το τελευταίο εδάφιο της ίδιας παραγράφου διαδικασία.  
- Έτσι όπως είχε η αγωγή κατά τα σχετικά (υπό στοιχείο Γ') κεφάλαια της συνολικού 
ποσού 46.602,088 ευρώ ήταν πράγµατι ορισµένη, αφού αναφέρονταν σ' αυτήν µε 
επάρκεια τα γεγονότα (µεταξύ των οποίων και το γεγονός ότι η αναιρεσίβλητη, λόγω 
της παροχής της ως άνω εργασίας της αναιρεσείουσας, είχε καταστεί πλουσιότερη 
χωρίς νόµιµη αιτία κατά την αξία της παρασχεθείσας εργασίας αυτής σε βάρος της 
τελευταίας προς στήριξη των οικείων αγωγικών κεφαλαίων, για τη θεµελίωση των 
οποίων απαιτούνταν και το στοιχείο αυτό, όπως τούτο συµβαίνει και αναφορικά µε 
την απασχόληση του µισθωτού κατά την ηµέρα που έπρεπε να του χορηγηθεί 
εβδοµαδιαία ανάπαυση, όπως και εκείνη της απασχολήσεως του µισθωτού επί έξι 
ηµέρες την εβδοµάδα υπό το σύστηµα της πενθήµερης εργασίας, δεδοµένου ότι µια 
τέτοια απασχόληση του δεν είναι επιτρεπτή και γι' αυτό η εργασία της έκτης ηµέρας, 
ως παρεχόµενη χωρίς έγκυρη σύµβαση, γεννά µόνο αξίωση αδικαιολόγητου 
πλουτισµού), κατά την ανωτέρω έννοια, που τη θεµελίωναν σύµφωνα µε το νόµο και 
δικαιολογούσαν την άσκηση της από την αναιρεσείουσα κατά της αναιρεσίβλητης. 
Και αυτό ανεξάρτητα από το πώς χαρακτηρίζονταν στην αγωγή οι σχετικές αξιώσεις 
της αναιρεσείουσας, αφού το Εφετείο θα έπρεπε στη συνέχεια, αφού δεχόταν ότι η 
αγωγή ήταν ορισµένη, να υπαγάγει τις προβαλλόµενες αξιώσεις στην ορθή νοµική 
διάταξη, καθορίζοντας συγχρόνως και το σηµείο µέχρι το οποίο οι σχετικές αξιώσεις 
ήταν νόµιµες. Παρά ταύτα, µε την προσβαλλόµενη απόφαση του, δέχθηκε ότι "έτσι 
που παρατίθενται συνολικά και συναριθµούνται οι ώρες υπερεργασίας κατά την 
αγωγή, δεν µπορεί...να ξεχωρίσει και να υπολογίσει τις νόµιµες ώρες εργασίας κατά 
τα Σάββατα και τις Κυριακές και να επιδικάσει τουλάχιστον το νόµιµο µισθό (1/25+ 
75%) και βέβαια µε την προϋπόθεση ότι πραγµατικά η ενάγουσα (αναιρεσείουσα) 
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εργαζόταν τις αναφερόµενες ηµέρες" και ακολούθως απέρριψε για το λόγο αυτό την 
αγωγή κατά το αµέσως πιο πάνω κεφάλαιο της. Όπως εκτιµάται, η αγωγή κατά το 
κεφάλαιο της αυτό απορρίφθηκε στην πραγµατικότητα, ως αόριστη, έστω και αν στην 
προσβαλλόµενη απόφαση αναφέρεται ότι το αγωγικό αυτό κεφάλαιο απορρίπτεται ως 
µη νόµιµο, εφόσον η αιτιολογία απορρίψεως αρµόζει σε αγωγικό κεφάλαιο που 
απορρίπτεται ως αόριστο και όχι ως µη νόµιµο. Κρίνοντας όµως έτσι το Εφετείο, 
δηλαδή απορρίπτοντας την αγωγή, κατά το αµέσως πιο πάνω κεφάλαιο της, στην 
πραγµατικότητα, ως αόριστη, υπέπεσε στην από το άρθρο 559 αρ.14 ΚΠολ∆ 
προβλεπόµενη πληµµέλεια και γι' αυτό ο τρίτος λόγος αναιρέσεως, κατά το από την 
τελευταία διάταξη µέρος του, µε το οποίο προβάλλεται η πληµµέλεια αυτή της 
προσβαλλόµενης αποφάσεως πρέπει να γίνει δεκτός ως βάσιµος. Κατ' ακολουθία των 
ανωτέρω, πρέπει να αναιρεθεί η προσβαλλοµένη απόφαση, εν µέρει, ήτοι µόνο κατά 
το κεφάλαιό της, που αφορά τη µη επιδίκαση του συνολικού ποσού των 46.602,088 
ευρώ, το οποίο περιλαµβάνεται στην αγωγή (µε στοιχείο Γ. Υπερωρίες κλπ) και 
αφορά συµπληρωµατικές αµοιβές και προσαυξήσεις, (για παροχή υπερεργασίας, 
υπερωριακής απασχόλησης, εργασίας κατά το Σάββατο, την Κυριακή κλπ.), να 
παραπεµφθεί δε η υπόθεση, κατά το αναιρούµενο µέρος της, προς περαιτέρω 
εκδίκαση, στο δικαστήριο, που την εξέδωσε. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 174, 180, 281, 349, 350, 656, 669, 
Νόµοι: 2112/1920, αρθ. 1, 5, 
Νόµοι: 398/1955, άρθ. 1, 5, 
Νόµοι: 1876/1990, αρθ. 3, 7, 11, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010.6 * Ελ∆νη 2012.1565 * Ελ∆νη 2012.1592  
 
Καταγγελία της σύµβασης εργασίας - Καταχρηστική καταγγελία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 924 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Καταγγελία της σύµβασης εργασίας. Καταχρηστική καταγγελία. Ιδιωτικοί 
εκπαιδευτικοί. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Μη 
λήψη υπόψη πραγµάτων. 
- Από τα άρθρα 669 παρ. 2 του ΑΚ, 1 του Ν. 2112/1920 και 1 και 5 του Ν. 3198/1955 
προκύπτει ότι η καταγγελία της συµβάσεως εργασίας αορίστου χρόνου είναι 
µονοµερής αναιτιώδης δικαιοπραξία και συνεπώς το κύρος αυτής δεν εξαρτάται από 
την ύπαρξη ή την ελαττωµατικότητα της αιτίας για την οποία έγινε, αλλά αποτελεί 
δικαίωµα του εργοδότη και του εργαζόµενου. Η άσκηση όµως του δικαιώµατος 
αυτού, όπως και κάθε δικαιώµατος, υπόκειται στον περιορισµό του άρθρου 281 ΑΚ, 
δηλαδή της µη υπερβάσεως των ορίων που επιβάλλει η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη 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. Η 
καταγγελία της συµβάσεως εργασίας από τον εργοδότη, είναι άκυρη, ως 
καταχρηστική, όταν υπαγορεύεται από ταπεινά ελατήρια που δεν εξυπηρετούν τον 
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σκοπό του δικαιώµατος, όπως συµβαίνει στις περιπτώσεις που η καταγγελία 
οφείλεται σε εµπάθεια, µίσος ή έχθρα ή σε λόγους εκδικήσεως, συνεπεία 
προηγηθείσας νόµιµης, αλλά µη αρεστής στον εργοδότη, συµπεριφοράς του 
εργαζοµένου. ∆εν συντρέχει, όµως, περίπτωση καταχρηστικής καταγγελίας όταν δεν 
υπάρχει γι' αυτή κάποια αιτία, αφού, ενόψει των όσων εκτέθηκαν για τον αναιτιώδη 
χαρακτήρα της καταγγελίας και την άσκηση αυτής καθ' υπέρβαση των ορίων του 
άρθρου 281 ΑΚ, για να θεωρηθεί η καταγγελία άκυρη ως καταχρηστική, δεν αρκεί 
ότι οι λόγοι που επικαλέστηκε γι' αυτή ο εργοδότης ήταν αναληθείς ή ότι δεν υπήρχε 
καµία εµφανής αιτία, αλλά απαιτείται η καταγγελία να οφείλεται σε συγκεκριµένους 
λόγους - που πρέπει να επικαλεστεί και να αποδείξει ο εργαζόµενος - εξαιτίας των 
οποίων η άσκηση του σχετικού δικαιώµατος του εργοδότη υπερβαίνει προφανώς τα 
όρια που επιβάλλει το άρθρο 281 ΑΚ. Πολύ δε περισσότερο δεν θεωρείται 
καταχρηστική η καταγγελία όταν έχει ως πραγµατικό κίνητρο την πληµµελή 
εκτέλεση των καθηκόντων του απολυοµένου ή την από πλευράς του παράβαση των 
συµβατικών των υποχρεώσεων. Στην περίπτωση που ο εργοδότης καταχρηστικώς 
κατήγγειλε τη σύµβαση εργασίας, µη αποδεχόµενος τις προσηκόντως προσφερόµενες 
υπηρεσίες του µισθωτού, περιέρχεται σε υπερηµερία και υποχρεούται, κατά τις 
διατάξεις των άρθρων 349, 350 και 656 ΑΚ, στην καταβολή του µισθού. Επί δε 
αγωγής του µισθωτού για την καταβολή µισθών υπερηµερίας, ο ισχυρισµός του 
εργοδότη ότι δεν υποχρεούται στην καταβολή των αιτούµενων µισθών γιατί λύθηκε 
µε καταγγελία η σύµβαση αποτελεί ένσταση, ο δε ισχυρισµός του εργαζόµενου ότι η 
καταγγελία είναι άκυρη γιατί αντίκειται στους ορισµούς του άρθρου 281 ΑΚ, είναι 
αντένσταση, η οποία µπορεί καθ' υποφορά να προβληθεί µε την αγωγή. Ο ισχυρισµός 
του εργοδότη ότι η καταγγελία δεν έγινε για τους λόγους που αναφέρει ο 
εργαζόµενος, αλλά σε άλλους που αιτιολογούν την γενόµενη καταγγελία, αποτελεί 
αιτιολογηµένη άρνηση του καταχρηστικού χαρακτήρα της καταγγελίας. Εποµένως η 
µη απόδειξη των επικαλούµενων από τον εργοδότη λόγων απολύσεως του 
εργαζόµενου, δεν ασκεί οποιαδήποτε επιρροή στην ύπαρξη της επικαλούµενης από 
τον εργαζόµενο καταχρηστικής απολύσεως, διότι, ενόψει του αναιτιώδους χαρακτήρα 
της καταγγελίας, ο εργαζόµενος πρέπει να επικαλεστεί και αποδείξει τους λόγους που 
καθιστούν καταχρηστική την απόλυσή του. Εξάλλου, από τις διατάξεις των άρθρων 
648, 656, 669 παρ.2 ΑΚ, 1, 2, 5 του Ν. 3198/1955 και 1, 3 του Ν. 2112/1920, 
προκύπτει ότι ο εργοδότης που κατήγγειλε άκυρα την αορίστου χρόνου σύµβαση 
εξαρτηµένης εργασίας του µισθωτού και περιήλθε για το λόγο αυτό σε υπερηµερία, 
µπορεί να άρει την υπερηµερία του, όχι µόνο µε την επαναπρόσληψη του µισθωτού ή 
µε δήλωση του ότι δέχεται τις υπηρεσίες αυτού µε τους ίδιους όρους της εργασιακής 
συµβάσεως, όπως δηλαδή ίσχυαν προ της καταγγελίας, αλλά και µε µεταγενέστερη 
νέα έγκυρη καταγγελία της αυτής συµβάσεως, η οποία λόγω ακυρότητας της πρώτης 
καταγγελίας διατηρήθηκε ενεργός. Είναι δε η δεύτερη καταγγελία, που 
επαναλαµβάνεται χωρίς τα ελαττώµατα της πρώτης, έγκυρη και δεν προσκρούει στη 
διάταξη του άρθρου 281 ΑΚ, όταν γίνεται µε τον αποκλειστικό σκοπό να αρθούν οι 
συνέπειες της υπερηµερίας εκ της ακύρως καταγγελθείσης συµβάσεως. Η δεύτερη, 
όµως, αυτή καταγγελία της συµβάσεως εργασίας, είναι και αυτή άκυρη, ως 
καταχρηστική, εφόσον έγινε προς ικανοποίηση του αισθήµατος εκδίκησης του 
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εργοδότη για την διεκδίκηση από µέρους του εργαζόµενου των νόµιµων δικαιωµάτων 
του από την εργασιακή σχέση και την νικηφόρο διεξαγωγή του δικαστικού αγώνα 
που αφορούσε την πρώτη απόλυση και όχι για το καλώς νοούµενο συµφέρον της 
επιχείρησης του εργοδότη και επειδή εξέλιπε η προς το πρόσωπο του εργαζόµενου 
οριστικά εµπιστοσύνη και ήταν αδύνατη η συνεργασία τους µετά το δικαστικό αγώνα 
που µεσολάβησε, αφού η εκ µέρους του εργαζοµένου διενέργεια δικαστικού αγώνα 
προς διεκδίκηση νόµιµων δικαιωµάτων του, δεν συνιστά γεγονός κλονιστικό της 
εµπιστοσύνης του εργοδότη, παρά µόνο αν συνοδεύεται από κακοβουλία και 
προκλητική συµπεριφορά του µισθωτού κατά τη διεξαγωγή του.  
- Στο άρθρο 1 του Ν. 682/1977 "Περί ιδιωτικών σχολείων Γενικής Εκπαιδεύσεως και 
Σχολικών Οικοτροφείων" ορίζεται ότι, "ιδιωτικά σχολεία κατά την έννοια του 
παρόντος νόµου είναι τα αντίστοιχα προς τα δηµόσια σχολεία δηµοτικής ή µέσης 
εκπαιδεύσεως, τα µη ανήκοντα εις το Κράτος, αλλά ιδρυόµενα και συντηρούµενα υπό 
φυσικών ή νοµικών προσώπων ...". Στο άρθρο 28 του ίδιου νόµου ορίζεται ότι, 
"εκπαιδευτικοί έχοντες τα υπό του παρόντος νόµου οριζόµενα προσόντα εγγράφονται 
εις την επετηρίδα ιδιωτικών εκπαιδευτικών, τηρουµένην παρά τη Κεντρική Υπηρεσία 
του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, κατόπιν αιτήσεως των 
ενδιαφεροµένων, συνοδευοµένης υπό των προβλεποµένων προς διορισµόν 
δικαιολογητικών και γραµµατίου καταθέσεως του προβλεποµένου ποσού υπέρ 
"Λογαριασµού Ιδιωτικής Γενικής Εκπαιδεύσεως" (παρ. 1). Η καταχώρησις εις την 
επετηρίδα γίνεται κατόπιν πράξεως της υπό του παρόντος νόµου προβλεποµένης 
Επιτροπής Επετηρίδος (παρ. 2). Η Επετηρίς ιδιωτικών εκπαιδευτικών κοινοποιείται 
προς τας επιθεωρήσεις δηµοτικής και µέσης εκπαιδεύσεως. (παρ. 3). Εις την 
επετηρίδα εγγράφονται: Α' πίναξ: Οι υπηρετούντες κατ' αποκλειστικότητα εις την 
ιδιωτικήν εκπαίδευσιν και µη ανήκοντες εις µίαν των εποµένων κατηγοριών, ως και 
οι κεκτηµένοι τα υπό του παρόντος νόµου οριζόµενα προσόντα διορισµού ιδιοκτήται 
ιδιωτικών σχολείων. Β' πίναξ: Οι το πρώτον επιθυµούντες να διδάξουν εις την 
ιδιωτικήν εκπαίδευσιν και µέχρι της συµπληρώσεως διετούς διδακτικής υπηρεσίας, 
µετά την οποία εγγράφονται εις τον Α' πίνακα. Γ' πίναξ: Οι συνταξιούχοι ιδιωτικοί 
εκπαιδευτικοί κλπ (παρ. 4). Στο άρθρο 29 του ίδιου νόµου ορίζεται ότι, "το 
διδακτικόν προσωπικόν των ιδιωτικών σχολείων επιλέγεται υπό των ιδιοκτητών 
αυτών εκ των εγγεγραµµένων εις τους πίνακας της επετηρίδος ιδιωτικών 
εκπαιδευτικών, ως και εξ υπαλλήλων του ∆ηµοσίου ή Νοµικών προσώπων ∆ηµοσίου 
∆ικαίου και διορίζονται υπό του οικείου Επιθεωρητού, κατόπιν προτάσεως του 
ιδιοκτήτου του σχολείου. Ο ιδιοκτήτης κατά την επιλογήν δεν δεσµεύεται εκ της 
σειράς εγγραφής εις τον πίνακα". Στο άρθρο 30 του ίδιου νόµου, όπως 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 13 παρ. 1 του ν. 2986/2002, ορίζεται ότι, "οι ιδιωτικοί 
εκπαιδευτικοί του πίνακα Α' του παρόντος προτείνονται για πρόσληψη από τον 
ιδιοκτήτη του ιδιωτικού σχολείου και µετά την έγκριση της πρότασης από τον 
αρµόδιο ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης συνάπτουν σύµβαση ορισµένου χρόνου, η οποία 
αρχίζει από την ηµέρα παροχής των υπηρεσιών από τον εκπαιδευτικό και λήγει την 
31η Αυγούστου του έκτου έτους από την πρόσληψή του. Κατά τη λήξη της εξαετίας 
και εφόσον η σύµβαση δεν καταγγελθεί σύµφωνα µε το εδάφιο β' της παραγράφου 3 
µετατρέπεται σε αορίστου χρόνου, οπότε είναι δυνατόν να καταγγελθεί σύµφωνα µε 
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το εδάφιο α' της ίδιας παραγράφου". Τέλος, στο άρθρο 32 του ίδιου νόµου ορίζεται 
ότι, "δια την πλήρωσιν θέσεως διδακτικού προσωπικού ιδιωτικού σχολείου, 
υποβάλλεται προς τον ιδιοκτήτην αυτού αίτησις του ενδιαφεροµένου, βεβαίωσις περί 
της εγγραφής του εις την επετηρίδα, ως και υπεύθυνος δήλωσις περί της ιδιότητός 
του, της τυχόν απασχολήσεως του εις έτερον σχολείον ή φροντιστήριον (παρ. 1). Ο 
ιδιοκτήτης υποβάλλει προτάσεις προσλήψεως διδακτικού προσωπικού ή αναθέσεως 
διδασκαλίας εις αυτό, εις τον οικείον Επιθεωρητήν κατά το χρονικό διάστηµα από της 
ενάρξεως του σχολικού έτους µέχρι της ηµεροµηνίας ενάρξεως των µαθηµάτων. Αι 
προτάσεις δια την πρόσληψιν του ∆ιευθυντού και του απαιτουµένου διδακτικού 
προσωπικού δια την διενέργεια των πάσης φύσεως εξετάσεων, υποβάλλεται το 
βραδύτερον µέχρι της 31ης Αυγούστου ..."(παρ. 2). Από τις πιο πάνω διατάξεις 
προκύπτει ότι, για την έγκυρη πρόσληψη ιδιωτικού εκπαιδευτικού σε ελληνικό 
ιδιωτικό σχολείο απαιτείται εγγραφή του στην επετηρίδα ιδιωτικών εκπαιδευτικών, 
που τηρείται στο Υπουργείο Παιδείας και στη συνέχεια διορισµός του στο ιδιωτικό 
σχολείο από τον οικείο Επιθεωρητή, που γίνεται µετά από πρόταση του ιδιοκτήτη του 
σχολείου και ότι, χωρίς τη συνδροµή των προϋποθέσεων αυτών η σύµβαση που 
καταρτίζεται µεταξύ ιδιωτικού εκπαιδευτικού και ιδιωτικού σχολείου είναι άκυρη. 
Περαιτέρω, µε το άρθρο 9 παρ. 22 του ν. 2817/2000 ορίστηκε ότι, "οι Έλληνες 
εκπαιδευτικοί που διδάσκουν σε ξένα σχολεία υπάγονται στις διατάξεις του ν. 
682/1977, όπως ισχύει σήµερα". Με τη διάταξη αυτή επεκτάθηκαν οι διατάξεις του ν. 
682/1977 στους Έλληνες εκπαιδευτικούς, αλλά και στους εξοµοιούµενους µε αυτούς, 
µε βάση τις διατάξεις της Συνθήκης της ΕΟΚ (άρθρο 52), υπηκόους κρατών-µελών 
της Κοινότητας, που διδάσκουν σε ξένα ιδιωτικά σχολεία. Η υπαγωγή αυτή στις 
διατάξεις του ν. 682/1977 θα γίνει µε τις ίδιες πιο πάνω προϋποθέσεις, που 
απαιτούνται και για τα ελληνικά ιδιωτικά σχολεία, δηλαδή εγγραφή του ιδιωτικού 
εκπαιδευτικού στην επετηρίδα ιδιωτικών εκπαιδευτικών και διορισµός του στο ξένο 
ιδιωτικό σχολείο από τον οικείο Επιθεωρητή.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 1 του ΚΠολ∆, λόγος αναιρέσεως, για ευθεία 
παράβαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου, ιδρύεται αν αυτός δεν εφαρµόστηκε, ενώ 
συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του, ή αν εφαρµόστηκε, ενώ δεν έπρεπε 
καθώς και αν το δικαστήριο προσέδωσε στον εφαρµοστέο κανόνα έννοια διαφορετική 
από την αληθινή. Με το λόγο αυτό ελέγχεται εάν υπήρξε σφάλµα στη µείζονα 
πρόταση του δικανικού συλλογισµού είτε αυτό διατυπώνεται ρητώς είτε 
εξυπονοείται, ή σφάλµα στην υπαγωγή της ελάσσοντος πρότασης, την οποία 
συνιστούν οι πραγµατικές παραδοχές, στη µείζονα πρόταση.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 19 του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν η 
απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες, ή έχει 
αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζητήµατα που ασκούν ουσιώδη επίδραση 
στην έκβαση της δίκης. Από την υπόψη διάταξη, που αποτελεί κύρωση της 
παράβασης του άρθρου 93 παράγραφος 3 του Συντάγµατος, προκύπτει ότι ο 
προβλεπόµενος απ' αυτή λόγος αναίρεσης ιδρύεται όταν στην ελάσσονα πρόταση του 
νοµικού συλλογισµού δεν εκτίθενται καθόλου πραγµατικά περιστατικά (έλλειψη 
αιτιολογίας), ή όταν τα εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται 
βάσει του πραγµατικού του εφαρµοστέου κανόνα δικαίου για την επέλευση της 
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έννοµης συνέπειας που απαγγέλθηκε ή την άρνησή του (ανεπαρκής αιτιολογία), ή 
όταν αντιφάσκουν µεταξύ τους (αντιφατική αιτιολογία). ∆εν υπάρχει όµως 
ανεπάρκεια αιτιολογιών, όταν η απόφαση περιέχει συνοπτικές αλλά πλήρεις 
αιτιολογίες. Το κατά νόµο δε αναγκαίο περιεχόµενο της ελάσσονος πρότασης 
προσδιορίζεται από τον εκάστοτε εφαρµοστέο κανόνα ουσιαστικού δικαίου, του 
οποίου το πραγµατικό πρέπει να καλύπτεται πλήρως από τις παραδοχές της απόφασης 
στο αποδεικτικό της πόρισµα, και να µην καταλείπονται αµφιβολίες. Ελλείψεις 
αναγόµενες µόνο στην ανάλυση και στάθµιση των αποδεικτικών µέσων και 
γενικότερα ως προς την αιτιολόγηση του αποδεικτικού πορίσµατος, αν αυτό 
διατυπώνεται σαφώς, δεν συνιστούν ανεπαρκείς αιτιολογίες.  
- "Πράγµατα", κατά την έννοια της διατάξεως του άρθρου 559 αριθµ. 8 ΚΠολ∆, των 
οποίων η λήψη ή η µη λήψη υπόψη από το δικαστήριο της ουσίας ιδρύει, σύµφωνα µε 
αυτή, λόγο αναιρέσεως της αποφάσεως, θεωρούνται οι αυτοτελείς πραγµατικοί 
ισχυρισµοί των διαδίκων, οι οποίοι ασκούν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης 
και τείνουν στη θεµελίωση, κατάλυση ή παρακώλυση ουσιαστικού ή δικονοµικού 
δικαιώµατος, που έχει ασκηθεί µε την αγωγή, ένσταση ή αντένσταση, ως και οι λόγοι 
εφέσεως, που περιέχουν παράπονα κατά της πρωτοβάθµιας απόφασης, όχι δε και οι 
αρνητικοί της βάσεως της αγωγής, ένστασης ή αντένστασης ισχυρισµοί, ούτε τα 
νοµικά επιχειρήµατα, που προβάλλουν οι διάδικοι για την υποστήριξη των απόψεών 
τους .Ο λόγος αναιρέσεως από την ως άνω διάταξη δεν στοιχειοθετείται, αν το 
δικαστήριο έλαβε υπόψη τον προταθέντα ισχυρισµό και τον απέρριψε για 
οποιοδήποτε λόγο, τυπικό ή ουσιαστικό.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 174, 180, 281, 349, 350, 648, 656, 669,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 19, 
Νόµοι: 2112/1920, άρθ. 1, 3,  
Νόµοι: 3198/1955, άρθ. 1, 2, 5,  
Νόµοι: 682/1977, άρθ. 1, 28, 29, 32,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Καταγγελία της σύµβασης εργασίας - Καταχρηστική καταγγελία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1815 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Καταγγελία της σύµβασης εργασίας. Μονοµερής βλαπτική µεταβολή. 
Καταχρηστική άσκηση δικαιώµατος. παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Κατά το άρθρο 7 εδ. α' του N. 2112/1920, "πάσα µονοµερής µεταβολή των όρων της 
συµβάσεως, βλάπτουσα τον υπάλληλο θεωρείται ως καταγγελία ταύτης, δι' ήν 
ισχύουσιν οι διατάξεις του παρόντος νόµου". Κατά την έννοια της διατάξεως αυτής, 
σε συνδυασµό µε τις διατάξεις των άρθρων 648 και 652 ΑΚ, µονοµερής µεταβολή 
θεωρείται κάθε τροποποίηση των όρων εργασίας από τον εργοδότη, που γίνεται κατ' 
αθέτηση της εργασιακής συµβάσεως. Για την εφαρµογή της εν λόγω διατάξεως 
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απαιτείται η µονοµερής µεταβολή των όρων εργασίας να είναι βλαπτική για τον 
εργαζόµενο, δηλαδή να προκαλείται σ' αυτόν άµεση ή έµµεση υλική ή ηθική ζηµία. 
Σε περίπτωση που η ανωτέρω µονοµερής µεταβολή δεν είναι αντίθετη προς το νόµο 
και τους όρους της συµβάσεως και γίνεται κατ' ενάσκηση του διευθυντικού 
δικαιώµατος ο εργοδότης µπορεί να µεταβάλει τους όρους εργασίας έστω και σε 
βάρος του µισθωτού, ο οποίος προστατεύεται µόνο από τη διάταξη του άρθρου 281 
ΑΚ, που απαγορεύει την κατάχρηση δικαιώµατος. Τέτοια περίπτωση µονοµερούς 
µεταβολής των όρων της συµβάσεως εργασίας, κατά κατάχρηση του διευθυντικού 
δικαιώµατος συντρέχει και όταν ο εργοδότης τοποθετεί τον µισθωτό σε άλλη 
υπηρεσία σε σχέση µε εκείνη που είχε τοποθετηθεί προηγουµένως και µε άλλο 
αντικείµενο απασχόλησης, εφόσον τα νέα αυτά καθήκοντα είναι υποδεέστερα για τον 
εργαζόµενο και συνεπάγονται άµεση ή έµµεση υλική ζηµία ή ηθική βλάβη µε την 
προσβολή της προσωπικότητάς του ως προς την επαγγελµατική του αξία . Στην 
περίπτωση αυτή ο µισθωτός δικαιούται να ζητήσει, εκτός των άλλων και χρηµατική 
ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που υπέστη από τον υποβιβασµό του. 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 εκδίκησης, συνεπεία προηγηθείσας νόµιµης, 
αλλά µη αρεστής στον εργοδότη συµπεριφοράς, δεν είναι όµως καταχρηστική η 
καταγγελία όταν δικαιολογείται από τα καλώς νοούµενα συµφέροντα του εργοδότη, 
όπως συµβαίνει όταν ο µισθωτός αρνείται να αποδεχθεί τη µεταβολή των όρων 
εργασίας του, υπολαµβάνοντας αυτήν ως βλαπτική, η οποία όµως, αφενός δεν είναι 
βλαπτική γι' αυτόν και αφετέρου επιβάλλεται από το πραγµατικό συµφέρον της 
επιχείρησης, µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία από την άρνηση αυτή σοβαρών 
προβληµάτων, εξαιτίας των οποίων ο εργοδότης εξαναγκάζεται να προβεί στην 
καταγγελία της συµβάσεως εργασίας για να επιτευχθεί η οµαλή λειτουργία της 
επιχείρησής του.  
- Κατά το άρθρο 672 ΑΚ, ο εργοδότης δικαιούται να καταγγείλει οποτεδήποτε τη 
σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας ορισµένου χρόνου για σπουδαίο λόγο, του οποίου 
όµως η µη βασιµότητα καθιστά την καταγγελία άκυρη, µε συνέπεια ο εργοδότης να 
υποχρεούται σε καταβολή µισθών υπερηµερίας. Σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας 
ορισµένου χρόνου είναι και η σύµβαση ως προς την οποία προβλέπεται από 
κανονισµό αποχώρηση του µισθωτού αυτοδικαίως από την υπηρεσία του λόγω ορίου 
ηλικίας.  
- Κατά το άρθρο 559 αρ. 1 ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται και εάν παραβιάσθηκε 
κανόνας ουσιαστικού δικαίου. Η ευθεία παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου, η 
οποία θεµελιώνει τον ως άνω αναιρετικό λόγο συντελείται, όταν το δικαστήριο 
εφαρµόζει τέτοιο κανόνα, µολονότι κατά τις παραδοχές της σχετικής αποφάσεως δεν 
υπήρχαν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του, ή αντίθετα, όταν αυτό δεν εφαρµόζει τέτοιο 
κανόνα, αν και σύµφωνα µε τις παραδοχές της αποφάσεώς του υπήρχαν οι 
πραγµατικές προϋποθέσεις της εφαρµογής του, η παραβίαση δε αυτή εκδηλώνεται 
είτε µε ψευδή ερµηνεία είτε µε κακή εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη υπαγωγή. 
Περαιτέρω, ο κατά το άρθρο 559 αρ. 1β' ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως της αποφάσεως 
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για παραβίαση των διδαγµάτων της κοινής πείρας ιδρύεται µόνον όταν τα διδάγµατα 
αυτά αφορούν την ερµηνεία κανόνα δικαίου ή την υπαγωγή σ' αυτόν των 
πραγµατικών περιστατικών, που αποτέλεσαν τις παραδοχές του δικαστηρίου της 
ουσίας, όταν δηλαδή το δικαστήριο εσφαλµένα χρησιµοποιεί ή παραλείπει να 
χρησιµοποιήσει διδάγµατα της κοινής πείρας για να ανεύρει την αληθινή έννοια 
κανόνα δικαίου ή για να υπαγάγει τα πραγµατικά γεγονότα της διαφοράς στον κανόνα 
αυτό. Για την πληρότητα όµως του προβλεπόµενου από την ως άνω διάταξη λόγου 
αναιρέσεως, πρέπει, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 118 αρ. 4 και 566 παρ. 1 
ΚΠολ∆ να αναφέρεται στο αναιρετήριο ποια είναι τα διδάγµατα της κοινής πείρας 
που παραβιάσθηκαν, καθώς και ο κανόνας δικαίου, του οποίου την ερµηνεία και 
εφαρµογή αφορούν τα διδάγµατα αυτά, γιατί αλλιώς, καθίσταται ανέφικτος ο 
αναιρετικός έλεγχος και ο σχετικός λόγος απορρίπτεται ως αόριστος.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 19 του ΚΠολ∆ ιδρύεται λόγος αναιρέσεως, αν 
η απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει 
αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζήτηµα που ασκεί ουσιώδη επίδραση στην 
έκβαση της δίκης. Ως ζητήµατα των οποίων η µη αιτιολόγηση ή η αιτιολόγηση κατά 
τρόπο αντιφατικό ή ανεπαρκή, στερεί από νόµιµη βάση την απόφαση, νοούνται οι 
ισχυρισµοί που έχουν αυτοτελή ύπαρξη, που τείνουν στη θεµελίωση, κατάλυση ή 
παρακώλυση του δικαιώµατος που ασκήθηκε, είτε ως επιθετικό είτε ως αµυντικό 
µέσο, όπως είναι τα αναγκαία προς θεµελίωση κατά νόµο της αγωγής ή ενστάσεως 
πραγµατικά περιστατικά, όχι όµως και τα νοµικά επιχειρήµατα που συνέχονται µε την 
ερµηνεία του νόµου ή την αξιολόγηση των αποδείξεων, για τα οποία η έλλειψη ή 
αντιφατικότητα ή ανεπάρκεια της αιτιολογίας δεν ιδρύει λόγο αναιρέσεως.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 281, 648, 652, 672,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 
Νόµοι: 2112/1920, άρθ. 7,  
Νόµοι: 1876/1990, άρθ, 2, 7, 8, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * Ελ∆νη 2012.1551  
 
Καταγγελία της σύµβασης εργασίας - Καταχρηστική καταγγελία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1161 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Καταχρηστική καταγγελία της σύµβασης εργασίας. 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. 
3190/1955, 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 αλλά αποτελεί δικαίωµα του 
εργοδότη και του εργαζόµενου. Η άσκηση όµως του δικαιώµατος αυτού υπόκειται 
στους περιορισµούς 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 
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δικαιώµατος, η υπέρβαση δε των ορίων αυτών καθιστά άκυρη την καταγγελία, 
σύµφωνα µε τα άρθρα 174 και 180 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, έχθρα ή σε λόγους 
εκδικήσεως, συνεπεία προηγηθείσας νόµιµης αλλά µη αρεστής στον εργοδότη 
συµπεριφοράς του εργαζόµενου. ∆εν συντρέχει, όµως περίπτωση καταχρηστικής 
καταγγελίας όταν δεν υπάρχει γι' αυτή κάποια αιτία, αφού ενόψει του αναιτιώδους 
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 επικαλέσθηκε γι'αυτή ο εργοδότης ήταν αναληθείς ή ότι δεν υπήρχε 
καµία εµφανής αιτία, αλλά απαιτείται η καταγγελία να οφείλεται σε συγκεκριµένους 
λόγους, που πρέπει να επικαλεσθεί και να αποδείξει ο εργαζόµενος, εξαιτίας των 
οποίων η άσκηση του σχετικού δικαιώµατος του εργοδότη υπερβαίνει προφανώς τα 
όρια που επιβάλλει το άρθρο 281 Α.Κ. Περαιτέρω, δεν είναι καταχρηστική η 
καταγγελία της συµβάσεως εργασίας από τον εργοδότη εκ µόνου του λόγου ότι αυτή 
έγινε κατά τη διάρκεια της αναρρωτικής άδειας του µισθωτού, διότι δεν 
απαγορεύεται, κατ' αρχήν, στον εργοδότη, να απολύσει τον µισθωτό κατά τη διάρκεια 
της αναρρωτικής του άδειας .  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 1 ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται αν 
παραβιάστηκε κανόνας ουσιαστικού δικαίου. Ο κανόνας δικαίου παραβιάζεται, αν 
δεν εφαρµοσθεί, ενώ συνέτρεχαν οι πραγµατικές προϋποθέσεις για την εφαρµογή του, 
ή εφαρµοσθεί, ενώ δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις αυτές, καθώς και αν εφαρµοσθεί 
εσφαλµένα, η δε παραβίαση εκδηλώνεται είτε µε ψευδή ερµηνεία είτε µε κακή 
εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη υπαγωγή και κατά το άρθρο 559 αρ. 19 ΚΠολ∆ 
λόγος αναιρέσεως ιδρύεται, αν η απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως όταν οι 
αιτιολογίες της που συνιστούν 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 που ασκεί 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. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 281, 669,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 
Νόµοι: 2112/1920, άρθ. 1,  
Νόµοι: 3190/1955, άρθ. 1, 5,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Καταγγελία της σύµβασης εργασίας - Καταχρηστική καταγγελία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 904 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Καταγγελία της σύµβασης εργασίας. Καταχρηστική καταγγελία. Μη λήψη υπόψη 
πραγµάτων. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Αναιρετικοί λόγοι σχετιζόµενοι µε την αοριστία 
της αγωγής. 
- Από το άρθρο 669 παρ.2 του ΑΚ, 1 του Ν. 2112/1920 και 1 και 5 του Ν. 3198/1955 
προκύπτει ότι η καταγγελία της συµβάσεως εργασίας αορίστου χρόνου είναι 
µονοµερής αναιτιώδης δικαιοπραξία και συνεπώς το κύρος αυτής δεν εξαρτάται από 
την ύπαρξη ή την ελαττωµατικότητα της αιτίας για την οποία έγινε αλλά αποτελεί 
δικαίωµα του εργοδότη και του εργαζοµένου. Η άσκηση όµως του δικαιώµατος 
αυτού, όπως και κάθε δικαιώµατος, υπόκειται στον περιορισµό του άρθρου 281 ΑΚ, 
δηλαδή της µη υπερβάσεως των ορίων που επιβάλλει η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή 
ο κοινωνικός ή οικονοµικός σκοπός του δικαιώµατος, η υπέρβαση δε των ορίων 
αυτών καθιστά άκυρη την καταγγελία, σύµφωνα µε τα άρθρα 174 και 180 ΑΚ. Η 
καταγγελία δεν είναι καταχρηστική όταν οφείλεται σε διακοπή της αρµονικής 
συνεργασίας µεταξύ αυτού και του εργαζοµένου, που προήλθε από αντισυµβατική 
συµπεριφορά ή από πληµµελή εκτέλεση των καθηκόντων του τελευταίου καθώς και 
όταν δεν υπάρχει γι' αυτή κάποια αιτία, αφού ενόψει των όσων εκτέθηκαν για τον 
αναιτιώδη χαρακτήρα της καταγγελίας και την άσκηση αυτής καθ' υπέρβαση των 
ορίων του άρθρου 281 ΑΚ, για να θεωρηθεί η καταγγελία άκυρη ως καταχρηστική, 
δεν αρκεί ότι οι λόγοι που επικαλέστηκε γι' αυτή ο εργοδότης ήταν αναληθείς ή ότι 
δεν υπήρχε καµία εµφανής αιτία, αλλά απαιτείται η καταγγελία να οφείλεται σε 
συγκεκριµένους λόγους, που πρέπει να επικαλεστεί και να αποδείξει ο εργαζόµενος 
εξαιτίας των οποίων η άσκηση του σχετικού δικαιώµατος του εργοδότη υπερβαίνει 
προφανώς τα όρια που επιβάλλει το 281 ΑΚ. Η αντικειµενικά αδικαιολόγητη 
καταγγελία, δηλαδή η καταγγελία η οποία δεν δικαιολογείται από σοβαρούς, 
συνδεόµενους µε το αντικειµενικό συµφέρον της επιχειρήσεως λόγους, δεν είναι άνευ 
άλλου τινός καταχρηστική, διότι στην αντίθετη περίπτωση, η καταγγελία από 
αναιτιώδης θα µετατρεπόταν σε αιτιώδη. Περαιτέρω, αν στον κανονισµό εργασίας 
του εργοδότη προβλέπονται πειθαρχικά παραπτώµατα και αντίστοιχες ποινές, τότε 
ναι µεν ο εργοδότης δεν υποχρεούται να επιλέξει αντί της καταγγελίας την επιβολή 
πειθαρχικής ποινής, λόγω της διαφορετικής λειτουργίας τους, αφού µε την πρώτη 
αποµακρύνεται ο εργαζόµενος διότι η εργασιακή σχέση δεν µπορεί να συνεχισθεί ως 
επαχθής για τον εργοδότη, ενώ µε τη δεύτερη επιδιώκεται η διασφάλιση της οµαλής 
λειτουργίας της επιχειρήσεως, όµως η προσφυγή του εργοδότη στην καταγγελία, 
ελέγχεται κατά το άρθρο 281 ΑΚ από το δικαστήριο, το οποίο επίσης ερευνά, αν στη 
συγκεκριµένη περίπτωση, µε την άσκηση του δικαιώµατος της καταγγελίας 
παραβιάζεται η αρχή της αναλογικότητας µεταξύ του χρησιµοποιουµένου µέσου και 
του επιδιωκόµενου σκοπού, η οποία (αρχή) αποτελεί εκδήλωση της καλής πίστεως 
και στηρίζεται στο άρθρο 25 παρ.1 του Συντάγµατος. Ειδικότερα, το δικαστήριο, 
κατόπιν σχετικού ισχυρισµού, εξετάζει αν υπάρχουν άλλα ηπιότερα από την 
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καταγγελία µέτρα εξίσου πρόσφορα για την επίτευξη του επιδιωκόµενου µε αυτή 
σκοπού, δηλαδή αν η καταγγελία είναι όχι µόνο πρόσφορο αλλά και αναγκαίο µέσο 
για τη διαφύλαξη των συµφερόντων του εργοδότη.  
- Κατά το άρθρο 559 αρ. 19 του ΚΠολ∆ ιδρύεται λόγος αναιρέσεως για έλλειψη 
νόµιµης βάσεως της αποφάσεως, όταν δεν προκύπτουν σαφώς από το αιτιολογικό της 
τα αναγκαία περιστατικά για την κρίση στη συγκεκριµένη περίπτωση, ως προς τη 
συνδροµή των όρων και προϋποθέσεων της διατάξεως που εφαρµόσθηκε ή για τη 
συνδροµή τους, που αποκλείει την εφαρµογή της, ιδίως δε όταν η απόφαση έχει 
ανεπαρκείς ή αντιφατικές αιτιολογίες στο νοµικό χαρακτηρισµό των πραγµατικών 
περιστατικών που έγιναν δεκτά και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης.  
- Η νοµική αοριστία της αγωγής συνδεόµενη µε τη νοµική εκτίµηση του 
εφαρµοστέου κανόνα ουσιαστικού δικαίου, ελέγχεται ως παραβίαση από το άρθρο 
559 αρ. 1 του Κ.Πολ.∆., αν το δικαστήριο για το σχηµατισµό της κρίσης του, για τη 
νοµική επάρκεια της αγωγής αξίωσε περισσότερα στοιχεία από όσα απαιτεί ο νόµος 
για τη θεµελίωση του δικαιώµατος ή αρκέσθηκε σε λιγότερα, κρίνοντας αντίστοιχα 
νόµιµη ή µη στηριζόµενη στο νόµο την αγωγή. Αντίθετα η ποσοτική ή ποιοτική 
αοριστία της αγωγής ελέγχεται ως παραβίαση από τους αρ. 8 και 14 του άρθρου 559 
του ΚΠολ∆. Έτσι το ορισµένο ή αόριστο της αγωγής ως προς την έκθεση σε αυτή 
των πραγµατικών περιστατικών που απαρτίζουν την ιστορική της αιτία εκτιµά 
κυριαρχικώς το δικαστήριο της ουσίας και δεν υπόκειται κατά τούτο η απόφαση σε 
αναιρετικό έλεγχο, εκτός αν αυτό έκρινε ορισµένη την αγωγή λαµβάνοντας υπόψη 
γεγονότα µη διαλαµβανόµενα σε αυτήν που ασκούν ουσιώδη επίδραση στην κρίση 
του περί του νόµω βάσιµου ή αντίθετα έκρινε αόριστη την αγωγή, διότι δεν έλαβε 
υπόψη τέτοια γεγονότα, αν και διαλαµβάνονται σε αυτήν, οπότε µπορεί να 
θεµελιωθούν οι από το άρθρο 559 αρ. 8 και 14 λόγοι αναιρέσεως.  
- Ο από το άρθρο 559 αρ. 8 του ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως ιδρύεται όταν το 
δικαστήριο παρά το νόµο έλαβε υπόψη πράγµατα που δεν προτάθηκαν ή δεν έλαβε 
υπόψη πράγµατα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της 
δίκης. "Πράγµατα" κατά την έννοια της διατάξεως αυτής νοούνται οι αυτοτελείς 
πραγµατικοί ισχυρισµοί, οι οποίοι τείνουν σε θεµελίωση, κατάλυση ή παρακώλυση 
του δικαιώµατος που ασκείται µε την αγωγή, την ένσταση ή αντένσταση, όχι όµως 
και τα πραγµατικά ή νοµικά επιχειρήµατα των διαδίκων και γενικότερα οι ισχυρισµοί 
που υποβάλλονται διηγηµατικώς προς ενδυνάµωση ή αποδυνάµωση των απόψεων 
κάποιου διαδίκου, έστω και αν προτείνονται ως λόγοι εφέσεως. Ο λόγος δε αυτός δεν 
ιδρύεται αν ο ισχυρισµός λήφθηκε υπόψη και απορρίφθηκε για οποιοδήποτε λόγο, 
τυπικό ή ουσιαστικό.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 174, 180, 281, 669, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 14, 559 αριθ. 19,  
Νόµοι: 2112/1920, άρθ. 1,  
Νόµοι: 3198/1955, άρθ. 1, 5,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Καταγγελία της σύµβασης εργασίας - Καταχρηστική καταγγελία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 578 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Καταχρηστική καταγγελία. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου.Παραµόρφωση του περιεχοµένου εγγράφου. Παράβαση των 
διδαγµάτων κοινής πείρας. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. 
- 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 το 
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 υπό την επίκληση από τον εργοδότη λόγων που δικαιολογούν 
την καταγγελία, υποκρύπτονται επίµεµπτα κίνητρα αυτού, τα οποία και αποτέλεσαν 
την πραγµατική αιτία της καταγγελίας. Η καταγγελία όµως, δεν είναι καταχρηστική 
όταν οφείλεται σε διακοπή της αρµονικής συνεργασίας µεταξύ αυτού και του 
εργαζοµένου που προήλθε από αντισυµβατική συµπεριφορά ή από πληµµελή 
εκτέλεση των καθηκόντων του τελευταίου καθώς και όταν δεν υπάρχει γι' αυτή 
κάποια αιτία, αφού, ενόψει των όσων εκτέθηκαν για τον αναιτιώδη χαρακτήρα της 
καταγγελίας και την άσκηση αυτής καθ' υπέρβαση των ορίων του άρθρου 281 ΑΚ, 
για να θεωρηθεί η καταγγελία άκυρη ως καταχρηστική, δεν αρκεί ότι οι λόγοι που 
επικαλέστηκε γι' αυτή ο εργοδότης ήταν αναληθείς ή ότι δεν υπήρχε καµία εµφανής 
αιτία, αλλά απαιτείται η καταγγελία να οφείλεται σε συγκεκριµένους λόγους - που 
πρέπει να επικαλεστεί και να αποδείξει ο εργαζόµενος - εξαιτίας των οποίων η 
άσκηση του σχετικού δικαιώµατος του εργοδότη υπερβαίνει προφανώς τα όρια που 
επιβάλλει το άρθρο 281 ΑΚ. (Α.Π. 50/2011, 76/2010).  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 19 του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν η 
απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες, ή έχει 
αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζητήµατα που ασκούν ουσιώδη επίδραση 
στην έκβαση της δίκης. Από την υπόψη διάταξη, που αποτελεί κύρωση της 
παράβασης του άρθρου 93 παράγραφος 3 του Συντάγµατος προκύπτει ότι ο 
προβλεπόµενος απ' αυτή λόγος αναίρεσης ιδρύεται όταν στην ελάσσονα πρόταση του 
νοµικού συλλογισµού δεν εκτίθενται καθόλου πραγµατικά περιστατικά (έλλειψη 
αιτιολογίας), ή όταν τα εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται 
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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). Εξάλλου, το κατά νόµο αναγκαίο περιεχόµενο της 
ελάσσονος πρότασης προσδιορίζεται από τον εκάστοτε εφαρµοστέο κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου, του οποίου το πραγµατικό πρέπει να καλύπτεται πλήρως από τις 
παραδοχές της απόφασης στο αποδεικτικό της πόρισµα, και να µην καταλείπονται 
αµφιβολίες (ΑΠ 413/1993). Ελλείψεις δε αναγόµενες µόνο στην ανάλυση και 
στάθµιση των αποδεικτικών µέσων και γενικότερα ως προς την αιτιολόγηση του 
αποδεικτικού πορίσµατος, αν αυτό διατυπώνεται σαφώς, δεν συνιστούν ανεπαρκείς 
αιτιολογίες (ΟλΑΠ 861/1984). ∆ηλαδή, µόνο το τι αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε 
είναι ανάγκη να εκτίθεται στην απόφαση πλήρως και σαφώς, και όχι γιατί 
αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε (ΑΠ 1547/1997). Αντίφαση, εξάλλου, στις 
αιτιολογίες υπάρχει, όταν δεν προκύπτει από την απόφαση ποια πραγµατικά 
περιστατικά δέχθηκε αυτή, ώστε σε συνδυασµό µε το διατακτικό, να κριθεί 
περαιτέρω, αν στη συγκεκριµένη περίπτωση συνέτρεχαν τα στοιχεία, για την 
εφαρµογή της διατάξεως, που εφαρµόσθηκε. ∆εν υπάρχει αντίφαση, όταν υπάρχουν 
µεν αντιφατικές αιτιολογίες, αλλ' όµως τα δεκτά γενόµενα πραγµατικά περιστατικά 
πληρούν τους όρους του νόµου ή όταν από την αντίφαση των αιτιολογιών δεν 
προκύπτει τέτοια ασάφεια, ώστε να καθιστά αδύνατο τον έλεγχο της ορθής 
εφαρµογής του νόµου. 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 465/1988).  
Περαιτέρω, κατά το άρθρο 559 περ. 1 ΚΠολ∆, η απόφαση είναι αναιρετέα, αν 
παραβιάσθηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο περιλαµβάνονται και οι 
ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών, αδιάφορο αν πρόκειται για νόµο, έθιµο, 
ελληνικό ή ξένο, εσωτερικό ή δεθνούς δικαίου. Ειδικότερα, υπάρχει παραβίαση του 
ουσιαστικού κανόνα, όταν ο δικαστής: 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.  
Περαιτέρω, κατά το άρθρο 559 αριθ. 20 ΚΠολ∆ παραµόρφωση του περιεχοµένου 
εγγράφου, που συνεπάγεται την αναίρεση της αποφάσεως, υπάρχει, όταν το 
δικαστήριο αποδίδει το έγγραφο περιεχόµενο διαφορετικό από εκείνο που 
διαλαµβάνεται σ' αυτό και όχι όταν, µετά από εκτίµηση του περιεχοµένου του, όπως 
έχει πραγµατικά, οδηγείται σε κρίση, ανέλεγκτη κατά το άρθρο 561 παρ. 1 ΚΠολ∆, 
διαφορετική από εκείνη την οποία ο αναιρεσείων, που προβάλλει ότι 
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παραµορφώθηκε το περιεχόµενο του, θεωρεί ως σωστή. Γενικά ο λόγος αυτός 
αναιρέσεως συντρέχει όταν έγινε σφάλµα διαγνωστικό, δηλαδή λάθος στην 
ανάγνωση του εγγράφου µε την παραδοχή ως περιεχοµένων σ' αυτό περιστατικών 
κατάδηλα διαφορετικών από εκείνα που πραγµατικά διαλαµβάνονται και όχι όταν 
υπάρχει σφάλµα στην εκτίµηση του περιεχοµένου του, το οποίο αναγνώσθηκε ορθά 
για την συναγωγή του αποδεικτικού πορίσµατος.  
- Ο λόγος, τέλος, αναιρέσεως, για παράβαση των διδαγµάτων κοινής πείρας, για να 
είναι ορισµένος, πρέπει να αναφέρονται στο αναιρετήριο (µεταξύ άλλων):α)η έννοια 
που προσδόθηκε στον κανόνα δικαίου, από την προσβαλλόµενη απόφαση, την οποία 
ο αναιρεσείων χαρακτηρίζει ως εσφαλµένη, β) ο προσδιορισµός των διδαγµάτων της 
κοινής πείρας, γ) η ορθή, κατά τη γνώµη του αναιρεσείοντος, έννοια, που προκύπτει 
από τα επικαλούµενα διδάγµατα της κοινής πείρας, τα οποία είτε χρησιµοποίησε 
λανθασµένα είτε παρέλειψε να χρησιµοποιήσει, δ) η συσχέτιση των διδαγµάτων της 
κοινής πείρας προς την ερµηνεία των κανόνων του δικαίου ή την υπαγωγή σ' αυτούς 
πραγµατικών γεγονότων.  
- Κατά το άρθρ. 559 αριθ. 11γ' ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται, αν το δικαστήριο δεν 
έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα που οι διάδικοι επικαλέσθηκαν και προσκόµισαν. 
Εξάλλου, από τις διατάξεις των άρθρων 335, 338, 339 και 340 ΚΠoλ∆ προκύπτει ότι 
το δικαστήριο για να σχηµατίσει τη δικανική του πεποίθηση ως προς τη βασιµότητα ή 
µη των προβαλλόµενων από τους διαδίκους πραγµατικών γεγονότων που ασκούν 
ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης, υποχρεούται να λαµβάνει υπόψη όλα τα 
νόµιµα αποδεικτικά µέσα που επικαλούνται και προσκοµίζουν οι διάδικοι για άµεση 
ή έµµεση απόδειξη, χωρίς να είναι ανάγκη να γίνεται ειδική µνεία και χωριστή 
αξιολόγηση του καθενός από αυτά, από δε την αναφορά στην απόφαση µερικών από 
τα προσκοµιζόµενα έγγραφα, γιατί έχουν ιδιαίτερη σηµασία, δεν συνάγεται 
αναγκαστικά ότι δεν εκτιµήθηκαν και τα µη αναφερόµενα.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 174, 180, 281, 669 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 19, 559 αριθ. 20, 
Νόµοι: 2112/1920, άρθ. 1,  
Νόµοι: 3198/1955, άρθ. 1, 5,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Μερική απασχόληση - Έγγραφος τύπος της σύµβασης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 15 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- ∆ιαδοχικές συµβάσεις ορισµένου χρόνου. Μερική απασχόληση. Παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Αναιρείται η προσβαλλόµενη 
απόφαση. 
- Από τον συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 648, 649, 669, 672 ΑΚ προκύπτει 
ότι σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου υπάρχει, όταν οι συµβαλλόµενοι δεν έχουν 
συµφωνήσει ορισµένη διάρκεια για την παροχή της εργασίας, ούτε η χρονική αυτή 
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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 
βεβαίου γεγονότος ή την εκτέλεση ορισµένου έργου, µετά την περάτωση του οποίου 
ή την 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 ή σιωπηρά, είτε γιατί προκύπτει 
από το είδος και τον σκοπό της σύµβασης εργασίας. Χαρακτηριστικό της σύµβασης 
εργασίας ορισµένου χρόνου είναι ότι τα µέρη γνωρίζουν επακριβώς το χρονικό 
σηµείο της λήξης της. Η σύµβαση αυτή παύει αυτοδικαίως όταν λήξει ο χρόνος για 
τον οποίο συνοµολογήθηκε, χωρίς να χρειάζεται καταγγελία της και καταβολή 
αποζηµίωσης. Εξάλλου, ο χαρακτηρισµός µιας σχέσεως ως συµβάσεως εργασίας 
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, 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 
έργου ή 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 
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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 έργου ή 
εργασίας ορισµένου χρόνου, που καλύπτουν πραγµατικά πάγιες και όχι πρόσκαιρες ή 
απρόβλεπτες ανάγκες της υπηρεσίας, και τούτο διότι ο ορθός νοµικός χαρακτηρισµός 
ορισµένης σχέσης, κατά την προαναφερθείσα έννοια, και δη της σύµβασης έργου ή 
εργασίας ως ορισµένου ή αορίστου χρόνου, αποτελεί κατεξοχήν έργο της 
δικαιοδοτικής λειτουργίας των δικαστηρίων, ανεξάρτητα από τον εκ του νόµου 
χαρακτηρισµό της συµβατικής σχέσης ως ορισµένου χρόνου (ΑΕ∆ 3/3001, ΟλΑΠ 
6/2001, 7 και 8/2011), 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 έργου ή εργασίας ορισµένου χρόνου, που καταρτίσθηκαν µε το ∆ηµόσιο 
κλπ. πριν από την έναρξη ισχύος (1) της ως άνω Οδηγίας 1999/70/ ΕΚ, (2) 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 (3) 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, 
διότι αυτές (συµβάσεις έργου ή 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. Ενόψει όλων των ανωτέρω, αν η πρόσληψη του 
προσωπικού της αναιρεσίβλητης ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης ∆ήµου 
Τρίπολης, µε διαδοχικές συµβάσεις, διαρκώς ανανεούµενες, που καταρτίστηκαν πριν 
την ισχύ των ως άνω συνταγµατικών και άλλων διατάξεων, έγινε προσχηµατικά, στην 
πραγµατικότητα όµως για την κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών, η άσκηση του 
διευθυντικού αυτού δικαιώµατος, ως εργοδότη, εκ µέρους των οργάνων του γίνεται 
προς καταστρατήγηση των από το άρθρο 8 παρ. 1 του Ν. 2112/1920 δικαιωµάτων 
των εργαζοµένων, που απορρέουν από τις διατάξεις για την υποχρεωτική καταγγελία 
της υπαλληλικής σύµβασης (µε την έννοιά τους που προαναφέρθηκαν), κατά 
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προφανή υπέρβαση από µέρους του εργοδότη των ορίων που επιβάλλουν η καλή 
πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο κοινωνικός ή οικονοµικός σκοπός του διευθυντικού αυτού 
δικαιώµατος και ως εκ τούτου είναι καταχρηστική (άρθρο 281 ΑΚ), ακόµη και αν, 
κατά την πρόσληψη ή την κατάρτιση των συµβάσεων, παραβιάσθηκαν οι διατάξεις 
τις κείµενης νοµοθεσίας, που διέπει την πρόσληψη ή την κατάρτιση της συµβάσεως, 
των ΠΥΣ 236/94 (ΦΕΚ 115 Α') και 55/98 (ΦΕΚ 292 Α'), καθώς και οι διατάξεις του 
άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α') και του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997. 
Εξάλλου, από το συνδυασµό των διατάξεων ΑΚ 376, 648, 653 και 680, προκύπτει ότι 
ο µισθωτός δικαιούται να αξιώσει την καταβολή ολόκληρου του µισθού, που 
καθορίζεται µε την οικεία συλλογική σύµβαση ή διαιτητική απόφαση, για πλήρη 
απασχόληση και αν ο εργοδότης, για λόγους που αφορούν αυτόν, δε χρησιµοποιεί τις 
υπηρεσίες του µισθωτού, που τίθενται στη διάθεση του για όλο το χρονικό όριο 
εργασίας, που ορίζεται από το νόµο ή από τη σύµβαση, εκτός αν ρητώς ή σιωπηρώς 
συµφωνήθηκε να εργάζεται αυτός κάθε ηµέρα λιγότερες ώρες του νοµίµου ωραρίου 
µε αντίστοιχη µείωση του µισθού του. Από τη διάταξη δε του άρθρου 7 του Ν. 
2112/1920, κατά την οποία "πάσα µονοµερής µεταβολή των όρων της υπαλληλικής 
συµβάσεως βλάπτουσα τον υπάλληλον θεωρείται ως καταγγελία ταύτης, δι' ην 
ισχύουν οι διατάξεις του παρόντος νόµου" συνάγεται ότι η γενοµένη από τον 
εργοδότη µονοµερής και βλαπτική για τον εργαζόµενο µεταβολή των όρων της 
συµβάσεως του, δεν επιφέρει την λύση αυτής, αλλά παρέχει σε αυτόν το δικαίωµα, 
είτε να αποδεχθεί τη µεταβολή και να συνεχίσει να παρέχει την εργασία του υπό τους 
όρους αυτής, είτε να θεωρήσει την µεταβολή ως άτακτη καταγγελία της συµβάσεως 
και αποχωρώντας από την εργασία του, να ζητήσει την νόµιµη αποζηµίωση, είτε να 
αποκρούσει την µεταβολή και να προσφέρει την εργασία του υπό τους αρχικούς 
όρους αξιώνοντας την τήρησή τους, οπότε αν ο εργοδότης εµµείνει στην µεταβολή 
και αποκρούσει την προσφερόµενη από τον εργαζόµενο παροχή των υπηρεσιών 
περιέρχεται σε υπερηµερία και οφείλει τις γι' αυτήν αποδοχές, τις οποίες δεν 
δικαιούται ν' αξιώσει ο µισθωτός, από µόνο το γεγονός της ανωτέρω µεταβολής.  
- Με το άρθρο 2 του Ν. 2639/1998 αντικαταστάθηκε το άρθρο 38 του Ν. 1892/1990 
και ορίστηκε στην παράγραφο 1, ότι κατά τη σύσταση της συµβάσεως εργασίας, ή 
κατά τη διάρκειά της, ο εργοδότης και ο µισθωτός µπορούν µε έγγραφη ατοµική 
σύµβαση να συµφωνήσουν, για ορισµένο ή αόριστο χρόνο, ηµερήσια ή εβδοµαδιαία 
ή δεκαπενθήµερη ή µηνιαία εργασία, η οποία θα είναι µικρότερης διάρκειας από την 
κανονική (µερική απασχόληση) και ότι η συµφωνία αυτή, εφόσον µέσα σε δεκαπέντε 
(15) ηµέρες από την κατάρτισή της, δεν γνωστοποιηθεί στην οικεία Επιθεώρηση 
Εργασίας, τεκµαίρεται ότι καλύπτει σχέση εργασίας µε πλήρη απασχόληση. Από τη 
διάταξη αυτή συνάγεται ότι, για την κατάρτιση της συµβάσεως µερικής 
απασχολήσεως, απαιτείται κατά το νόµο έγγραφος τύπος, ο οποίος είναι συστατικός, 
η δε µη τήρηση αυτού συνεπάγεται, κατά το άρθρο 159 ΑΚ, την ακυρότητα του 
συγκεκριµένου όρου της σχετικής συµβάσεως. Αναφορικά δε µε τα αποτελέσµατα 
της ακυρότητας της παραπάνω ρήτρας (όρου της σύµβασης που αφορά τη µερική 
απασχόληση), που είναι απόλυτη κατ άρθρο 159 ΑΚ και λαµβάνεται υπόψη 
αυτεπάγγελτα, εφόσον η µερική απασχόληση συµφωνήθηκε, ενώ προϋπάρχει 
σύµβαση πλήρους απασχόλησης, τότε, αν η συµφωνία αυτή είναι άκυρη, επειδή δεν 



 

[88] 
 

είναι έγγραφη και εκτελεσθεί, η µεταβολή από τον εργοδότη των όρων της 
εργασιακής συµβάσεως, δια της µειώσεώς των ωρών της κανονικής ηµερησίας 
εργασίας του και του αντικειµένου αυτής και καταβολή µειωµένου µισθού, έστω και 
µε την συναίνεση του µισθωτού (πολύ δε περισσότερο χωρίς αυτή), χωρίς την τήρηση 
εγγράφου τύπου, δεν συνιστά έγκυρη σύµβαση µερικής απασχολήσεως και εποµένως 
ο εργοδότης οφείλει το µισθό για την πλήρη απασχόληση (παραίτηση από την 
ελαχίστων νοµίµων ορίων του οποίου δεν είναι έγκυρη), ακόµη και αν ο µισθωτός 
αποδέχθηκε µετά ταύτα την άτυπη µεταβολή και συνέχισε την παροχή της εργασίας 
του υπό τους όρους αυτής.  
- Οι αναιρετικοί λόγοι των αριθµών 1 εδ. α και 19 του άρθρου 559 ΚΠολ∆, 
ιδρύονται, ο µεν πρώτος, αν το δικαστήριο της ουσίας προέβη σε εσφαλµένη ή µη 
υπαγωγή των πραγµατικών διαπιστώσεων του στο εννοιολογικό περιεχόµενο του εν 
λόγω κανόνα, ο δε δεύτερος, όταν στο αιτιολογικό της αποφάσεως του δικαστηρίου 
της ουσίας δεν περιέχονται καθόλου ή δεν περιγράφονται µε πληρότητα, σαφήνεια 
και χωρίς αντιφάσεις τα πραγµατικά εκείνα γεγονότα που είναι αναγκαία για να 
κριθεί αν στη συγκεκριµένη περίπτωση συντρέχουν ή όχι οι προϋποθέσεις εφαρµογής 
του εφαρµοσθέντος κανόνα ουσιαστικού δικαίου ή αν έγινε ή όχι ορθός νοµικός 
χαρακτηρισµός των κρίσιµων πραγµατικών γεγονότων, όχι όµως όταν πρόκειται για 
ελλείψεις αναγόµενες στην εκτίµηση των αποδείξεων και ειδικότερα στην ανάλυση, 
στάθµιση και αιτιολόγηση του συναχθέντος από αυτές και µε σαφήνεια 
διατυπωµένου αποδεικτικού πορίσµατος. Η θεµελίωση του τελευταίου λόγου 
προϋποθέτει ελλείψεις σε ζητήµατα που ασκούν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της 
δίκης, όπως είναι οι αυτοτελείς πραγµατικοί ισχυρισµοί, που συνθέτουν την ιστορική 
βάση και άρα στηρίζουν το αίτηµα αγωγής, ανταγωγής, ενστάσεως ή αντενστάσεως. 
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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. Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας. 
- Κατά την διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 2112/1920 "η µεταβολή του 
προσώπου του εργοδότου, οπωσδήποτε επερχόµενη, ουδαµώς επηρεάζει την 
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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 
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 
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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. 
- Κατά την διάταξη του άρθρου 9 του Ν. 1876/1990, οι συλλογικές συµβάσεις 
εργασίας συνάπτονται για ορισµένο ή αόριστο χρόνο (παρ. 1) και η ισχύς τους αρχίζει 
από την ηµέρα της κατάθεσης τους στην αρµόδια υπηρεσία και λήγει µε την πάροδο 
του χρόνου που συµφωνήθηκε ή µε καταγγελία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου 
αυτού (παρ. 2). Τα συµβαλλόµενα µέρη µπορούν να ορίσουν για την συλλογική 
σύµβαση εργασίας αναδροµική ισχύ (παρ. 3). Εξάλλου, από τον συνδυασµό των 
διατάξεων των άρθρων 3 παρ. 1β, 8 παρ. 2 και 11 παρ. 2 και 3 του ίδιου νόµου 
1876/1990 προκύπτει, ότι οι κλαδικές Σ.Σ.Ε. και οι ∆.Α. περιέχουν τους όρους 
εργασίας που αφορούν τους εργαζόµενους οµοειδών ή συναφών εκµεταλλεύσεων ή 
επιχειρήσεων πόλεως, περιφέρειας ή και όλης της χώρας. Οµοειδείς είναι οι 
επιχειρήσεις που έχουν το αυτό αντικείµενο δραστηριότητας και λειτουργούν υπό τις 
αυτές συνθήκες παραγωγής και διαθέσεως προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και 
συναφείς είναι οι επιχειρήσεις που έχουν παρεµφερές αντικείµενο δραστηριότητας 
και λειτουργούν υπό παρόµοιες συνθήκες. Οι κλαδικές Σ.Σ.Ε. ρυθµίζουν τους όρους 
εργασίας των εργαζοµένων σε οµοειδείς ή συναφείς επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως από 
την ειδικότητα των εργαζοµένων και συνάπτονται από συνδικαλιστικές οργανώσεις 
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που εκπροσωπούν τους εργαζόµενους των επιχειρήσεων αυτών. Αντίθετα οι 
οµοιοεπαγγελµατικές Σ.Σ.Ε. και ∆.Α. ρυθµίζουν τους όρους εργασίας εργαζοµένων 
του αυτού επαγγέλµατος, ανεξαρτήτως από το είδος της επιχειρήσεως στις οποίες 
απασχολούνται. Ως επάγγελµα νοείται το συγκεκριµένο είδος εργασίας που 
προσφέρει ο µισθωτός και τα ειδικότερα καθήκοντα που συνδέονται µε το είδος αυτό 
εργασίας. Από τις παραπάνω διατάξεις προκύπτει ακόµη ότι, µε απόφαση που 
εκδίδεται µετά από γνώµη του Ανώτατου Συµβούλιου Εργασίας, ο Υπουργός 
Εργασίας µπορεί να επεκτείνει και να κηρύξει γενικώς υποχρεωτική, για όλους τους 
εργαζόµενους του κλάδου ή επαγγέλµατος, συλλογική σύµβαση εργασίας, η οποία 
δεσµεύει ήδη εργοδότες που απασχολούν το 51% των εργαζοµένων του κλάδου ή του 
επαγγέλµατος. Στη περίπτωση αυτή η Σ.Σ.Ε., όταν έχει κλαδικό χαρακτήρα, ισχύει 
όχι µόνο έναντι των µελών των εργατικών και εργοδοτικών οργανώσεων, που την 
είχαν συνάψει, αλλά επεκτείνεται µε βάση την άνω διοικητική κανονιστική πράξη και 
πέρα από τα πρόσωπα αυτά, πάντως όµως µέσα στα όρια της τοπικής της ισχύος, 
στους εργαζόµενους και εργοδότες του κλάδου ή του επαγγέλµατος που αυτή αφορά, 
οι οποίοι θα µπορούσαν να είναι µέλη των οργανώσεων που µετείχαν στη σύναψη 
της. Αντίθετα, επί οµοιοεπαγγελµατικής Σ.Σ.Ε., η επέκταση αυτής δεσµεύει όλους 
τους εργαζόµενους του συγκεκριµένου επαγγέλµατος, ανεξάρτητα από το είδος της 
επιχειρήσεως ή εκµεταλλεύσεως, στην οποία προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, εκτός 
αν υφίσταται γι' αυτούς κλαδική ή επιχειρησιακό Σ.Σ.Ε., οπότε υπερισχύει η 
τελευταία. Οι Σ.Σ.Ε. ως προς το κανονιστικό τους µέρος έχουν ισχύ ουσιαστικού 
νόµου (άρθρο 7 παρ. 1 Ν. 1876/1990 σε συνδυασµό µε άρθρο 22 παρ. 2 του 
Συντάγµατος). Για το λόγο αυτό δεν απαιτείται να αναφέρονται ειδικά στο δικόγραφο 
της αγωγής, µε την οποία ζητείται η καταβολή ή συµπλήρωση των νοµίµων 
αποδοχών του εργαζοµένου, οι εφαρµοστέες Σ.Σ.Ε. Ούτε ο χρόνος από τον οποίο 
αυτές ίσχυαν ή κηρύχθηκαν εκτελεστές µε υπουργική απόφαση, διότι το δικαστήριο 
εφαρµόζει αυτεπαγγέλτως τις Σ.Σ.Ε., που αρµόζουν στη συγκεκριµένη περίπτωση, µε 
βάση τα εκτιθέµενα στην αγωγή, σύµφωνα µε την διάταξη του άρθρου 216 παρ. 1 α 
του ΚΠολ∆, πραγµατικά γεγονότα που επισύρουν την εφαρµογή τους, όπως είναι η 
υφισταµένη µεταξύ των διαδίκων εργασιακή σχέση, το επάγγελµα ή η ειδικότητα του 
εργαζοµένου, το είδος της επιχείρησης του εργοδότη, η παρεχόµενη εργασία και ο 
χρόνος για τον οποίο ζητείται η καταβολή ή η συµπλήρωση των αποδοχών. Ενόψει 
όλων αυτών, η ιδιότητα του µέλους των παραπάνω συνδικαλιστικών οργανώσεων, ως 
στοιχείο προσδιοριστικό των υποκειµενικών ορίων της κανονιστικής ισχύος των εν 
λόγω Σ.Σ.Ε., αποτελεί προϋπόθεση της γενέσεως των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων 
που απορρέουν από αυτές και συνακόλουθα στοιχείο που απαιτείται για την 
θεµελίωση της αγωγής. Το στοιχείο αυτό όµως, ενόψει της προεκτεθείσας φύσεως 
των Σ.Σ.Ε, δεν είναι απαραίτητο να αναφέρεται πανηγυρικά στο αγωγικό δικόγραφο, 
αλλά αρκεί να συνάγεται από το περιεχόµενο του, τούτο δε συµβαίνει και όταν ο 
εργαζόµενος ζητεί µισθούς ή άλλες παροχές από κλαδική ή οµοιοεπαγγελµατική 
Σ.Σ.Ε., που δεν έχει κηρυχθεί γενικά υποχρεωτική ή για χρόνο προγενέστερο της 
κηρύξεως της ως υποχρεωτικής, θεωρώντας την έτσι δεσµευτική για τον εργοδότη 
του. Στην περίπτωση αυτή, αν ο εναγόµενος εργοδότης αµφισβητήσει ειδικά την 
ιδιότητα αυτού ή του εργαζοµένου ως µελών των συνδικαλιστικών οργανώσεων, που 
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κατήρτισαν την Σ.Σ.Ε., ο ενάγων εργαζόµενος δικαιούται και οφείλει να επικαλεσθεί, 
κατ' επιτρεπτή συµπλήρωση της αγωγής του µε τις προτάσεις, σύµφωνα µε το άρθρο 
224 εδάφ. β' ΚΠολ∆, και να αποδείξει, σύµφωνα µε τους ορισµούς των άρθρων 335 
και 338 παρ. 1 ΚΠολ∆, ότι αυτός και ο εναγόµενος είναι µέλη των οικείων 
συνδικαλιστικών οργανώσεων.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 216, 
Νόµοι: 2112/1920, άρθ. 6, 
Ν∆: 515/1970, άρθ. 1, 3,  
Π∆: 178/2002, άρθ. 2, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * Ελ∆νη 2012.1540 * Ελ∆νη 2012.1559 * Ελ∆νη 
2012.1591  
 
Μεταβίβαση επιχείρησης - Μεταβολή του προσώπου του εργοδότη 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 14 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Μεταβολή προσώπου του εργοδότη.Μονοµερής βλαπτική µεταβολή των όρων 
εργασίας. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Αναιρείται η προσβαλλόµενη 
απόφαση. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 του Ν. 2112/1920 "η µεταβολή του προσώπου 
του εργοδότου, οπωσδήποτε επερχοµένη, ουδαµώς επηρεάζει την εφαρµογή των υπέρ 
του υπαλλήλου διατάξεων του παρόντος". Ο ίδιος κανόνας περιέχεται και στο άρθρο 
9 παρ. 1 του Β.∆. 16/18-7-1920. Περαιτέρω, κατά το άρθρο 3 παρ. 1 και 2 του Π∆ 
572/1988, µε το οποίο εναρµονίσθηκε η ελληνική νοµοθεσία προς εκείνη των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ειδικότερα προς τις διατάξεις της 77/187/ΕΟΚ Οδηγίας 
"τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις, που έχει ο µεταβιβάζων από σύµβαση ή σχέση 
εργασίας, που υφίστανται κατά την ηµεροµηνία της, για οποιονδήποτε λόγο 
µεταβίβασης, βαρύνουν, εξαιτίας της µεταβίβασης αυτής, τον διάδοχο. Με την 
επιφύλαξη της εποµένης παραγράφου (η οποία αναφέρεται σε δικαιώµατα, από τυχόν 
υφιστάµενα συστήµατα επαγγελµατικής ή διεπαγγελµατικής ασφάλισης), µετά την 
για οποιονδήποτε λόγο µεταβίβαση, ο διάδοχος τηρεί τους όρους εργασίας, που 
προβλέπονται από συλλογική σύµβαση εργασίας, απόφαση διαιτησίας, κανονισµό ή 
ατοµική σύµβαση εργασίας". Η εν λόγω Οδηγία τροποποιήθηκε µε την 98/50, 
αντίστοιχη, προς προσαρµογή δε σ΄ αυτή εκδόθηκε το 178/2002 Π.∆. Κατά τις 
διατάξεις των άρθρων, 1, 2 παρ. 1, 3 παρ. 1, και 4 παρ. 1, 2 του Προεδρικού αυτού 
∆ιατάγµατος, οι οποίες εφαρµόζονται σε κάθε συµβατική ή εκ του νόµου µεταβίβαση 
ή συγχώνευση επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή τµηµάτων εγκαταστάσεων ή 
επιχειρήσεων σε άλλον εργοδότη, ως µεταβίβαση, κατά την έννοια του Π.∆/τος, 
θεωρείται η µεταβίβαση µιας οικονοµικής οντότητας που διατηρεί την ταυτότητά της, 
η οποία νοείται ως σύνολο οργανωµένων πόρων µε σκοπό την άσκηση οικονοµικής 
δραστηριότητας είτε κυρίας είτε δευτερεύουσας. Ως "µεταβιβάζων" νοείται κάθε 
φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο, λόγω µεταβίβασης, χάνει την ιδιότητα του 
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εργοδότη στην επιχείρηση, την εγκατάσταση ή το τµήµα επιχείρησης ή 
εγκατάστασης, ενώ ως "διάδοχος" νοείται κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο, 
λόγω µεταβίβασης, αποκτά την ιδιότητα του εργοδότη στην επιχείρηση, την 
εγκατάσταση ή το τµήµα επιχείρησης ή εγκατάστασης. Από τις πιο πάνω διατάξεις 
προκύπτει ότι, κατά την έννοια αυτών, µεταβίβαση επιχείρησης ή εκµετάλλευσης ή 
τµήµατος αυτών, είναι η κάθε είδους ανάληψη και συνέχιση της επιχειρηµατικής 
δραστηριότητας από τρίτον, εφόσον δεν µεταβάλλεται η ταυτότητα της επιχειρήσεως 
ή εκµεταλλεύσεως, εφόσον, δηλαδή, συνεχίζεται η ίδια επιχείρηση ή εκµετάλλευση. 
Η µεταβολή του προσώπου του εργοδότη, στην περίπτωση αυτή συνεπάγεται 
ανεξάρτητα από τη νοµική αιτία και τη µορφή της µεταβίβασης, αυτοδίκαιη 
υποκατάσταση του νέου εργοδότη στις υφιστάµενες εργασιακές σχέσεις και 
απαλλαγή του προηγούµενου εργοδότη για το µετά τη µεταβολή χρονικό διάστηµα. 
Το αποτέλεσµα αυτό επέρχεται ανεξάρτητα από οποιαδήποτε συναίνεση των 
εργαζοµένων. Ο νέος εργοδότης υπεισέρχεται σε όλες τις υποχρεώσεις, που 
απορρέουν από τις προϋφιστάµενες εργασιακές σχέσεις, χωρίς αυτές και τα εν γένει 
δικαιώµατα των µισθωτών, να επηρεάζονται, από τη µεταβίβαση, είτε τα δικαιώµατα 
αυτά προέρχονται από Σ.Σ.Ε., από ατοµική σύµβαση εργασίας ή από διαιτητική 
απόφαση, αρκεί η επιχείρηση να συνεχίζεται, ως οικονοµική µονάδα και να διατηρεί 
την ταυτότητά της µε τον νέο φορέα, επιδιώκοντας τον ίδιο κερδοσκοπικό ή 
οικονοµικό σκοπό. ∆ιατήρηση της ταυτότητάς της σηµαίνει ότι διατηρούνται 
αµετάβλητες οι θέσεις εργασίας του προσωπικού της και συνεπώς δικαιολογείται ο 
νέος φορέας της να αναλάβει τις εργασιακές σχέσεις που συνδέονται µε αυτές. Ο 
τρόπος της µεταβιβάσεως δεν ενδιαφέρει. Για να υπάρχει µεταβίβαση επιχειρήσεως ή 
εκµεταλλεύσεως ή τµήµατος αυτών (άρθρο 2 Π.∆. 572/1988 και Π.∆. 178/2002) 
πρέπει να µεταβιβάζονται τόσα επί µέρους στοιχεία της επιχειρήσεως και κατά τέτοιο 
τρόπο, ώστε τα µεταβιβαζόµενα στοιχεία να διατηρούν την οργανική τους ενότητα 
και υπό τον νέο φορέα (εργοδότη) ικανά να πραγµατοποιήσουν τον επιδιωκόµενο 
κερδοσκοπικό, οικονοµικό ή τεχνικό σκοπό.  
- Από τον συνδυασµό των άρθρων 648, 652, 656 και 349-351 ΑΚ, 7 παρ. 1 του Ν. 
2112/1920 και 5 παρ. 3 του Ν. 3198/1955 προκύπτει ότι στον εργοδότη ανήκει το 
δικαίωµα να εξειδικεύει τις υποχρεώσεις του µισθωτού για την αρτιότερη 
οικονοµοτεχνική οργάνωση της επιχειρήσεώς του προς επίτευξη των σκοπών αυτής, 
δεν επιτρέπεται όµως κατά την ενάσκηση του διευθυντικού αυτού δικαιώµατος να 
προκαλείται υλική ή ηθική ζηµία στο µισθωτό κατά παράβαση διατάξεως νόµου ή της 
ατοµικής συµβάσεως εργασίας ή κατά καταχρηστική άσκηση του δικαιώµατος υπό 
την έννοια του άρθρου 281 ΑΚ. Στις περιπτώσεις αυτές υπάρχει µονοµερής βλαπτική 
µεταβολή των όρων εργασίας, που παρέχει στο µισθωτό, αν δεν αποδέχεται τη 
µεταβολή, το δικαίωµα, είτε να εµείνει στη σύµβαση και να απαιτήσει από τον 
εργοδότη να αποδέχεται την προσφερόµενη εργασία υπό τους πριν από τη µεταβολή 
όρους, καθιστώντας αυτόν διαφορετικά υπερήµερο περί την αποδοχή της εργασίας 
του, είτε να θεωρήσει την µεταβολή ως άτακτη καταγγελία της συµβάσεως εργασίας 
και να αξιώσει τη νόµιµη αποζηµίωση. Ο εργοδότης που δεν αποδέχεται την 
προσφορά αυτή µπορεί να καταγγείλει τη σύµβαση τηρώντας τις προϋποθέσεις του 
νόµου, γιατί αλλιώς περιέρχεται, κατά το άρθρο 349 ΑΚ σε υπερηµερία και 
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υποχρεούται στην καταβολή κατά το άρθρο 656 ΑΚ των µισθών. Εφόσον, όµως, 
καταγγείλει εγκύρως τη σύµβαση εργασίας η καταγγελία αυτή δεν είναι 
καταχρηστική εκ µόνου του λόγου ότι έγινε ύστερα από την αντίκρουση της 
βλαπτικής µεταβολής, εκτός αν συντρέχουν στην περίπτωση αυτή οι προϋποθέσεις 
του άρθρου 281 ΑΚ, όπως είναι η ύπαρξη εκδικητικών κινήτρων του εργοδότη.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 1 ΚΠολ∆, λόγος αναίρεσης για ευθεία 
παράβαση ουσιαστικού κανόνα δικαίου ιδρύεται αν αυτός δεν εφαρµοστεί ενώ 
συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις της εφαρµογής του ή αν εφαρµοσθεί ενώ δεν έπρεπε, ή 
αν εφαρµοσθεί εσφαλµένα, αντιστοίχως, δε όταν στην ελάσσονα πρόταση του 
νοµικού συλλογισµού δεν εκτίθενται καθόλου πραγµατικά περιστατικά ή όταν τα 
εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται βάσει του πραγµατικού 
του κανόνα δικαίου για την επέλευση της απαγγελθείσας έννοµης συνέπειας ή την 
άρνησή της. Ο αναιρετικός αυτός λόγος ιδρύεται και όταν το δικαστήριο της ουσίας 
αξίωσε περισσότερα στοιχεία από όσα αξιώνει ο νόµος για την εφαρµογή διάταξης 
ουσιαστικού δικαίου, αυτό όµως προϋποθέτει διατακτικό της προσβαλλόµενης 
απόφαση που απορρίπτει την αγωγή ή την ένσταση, ως µη νόµιµη, ή δέχεται ή 
απορρίπτει την αγωγή ή την ένσταση κατ' ουσίαν.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 281, 349, 350, 351, 648, 652, 656, 
Νόµοι: 2112/1920, άρθ. 6, 7, 
Π∆: 178/2002,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * ΝοΒ 2012.2005, σχολιασµός Κωνσταντίνος 
Πανόπουλος * Ελ∆νη 2012.1558  
 
Μισθός - Απαιτήσεις από αδικαιολόγητο πλουτισµό 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 439 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Έλλειψη βιβλιαρίου επιφέρει ακυρότητα της σύµβασης των σερβιτόρων. 
Αποδεικτικά µέσα στις εργατικές διαφορές. Απαράδεκτη η προσβολή ισχυρισµών 
στην έφεση που δεν προτάθηκαν και πρωτοδίκως. 
- Από το άρθρ. 14 της Α1β/8557/1983 αποφάσεως του Υπουργού Υγείας και 
Πρόνοιας, που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του ΑΝ 2520/1940 και 
αντικαταστάθηκε µε την 8405/1992 απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε συνδυασµό µε τα άρθρ. 3, 174 και 180 του ΑΚ, 
συνάγεται ότι η έλλειψη βιβλιαρίου υγείας ή η µη θεώρησή του επιφέρει ακυρότητα 
της συµβάσεως των εργαζοµένων ως σερβιτόρων. Αν όµως µετά την απόκτηση του 
βιβλιαρίου ή τη θεώρησή του εξακολουθεί η παροχή της σχετικής εργασίας, 
θεωρείται ότι επικυρώθηκε η άκυρη σύµβαση και παράγει τα αποτελέσµατά της σαν 
να ήταν από την αρχή έγκυρη, σύµφωνα µε το άρθρ. 183 του ΑΚ.  
- Για να είναι ορισµένη η αγωγή που ερείδεται σε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας 
αορίστου χρόνου και επιδιώκει την πληρωµή οφειλόµενων µισθών, δεν απαιτείται να 
αναφέρεται στο δικόγραφό της ότι ο εργαζόµενος ήταν εφοδιασµένος µε βιβλιάριο 
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υγείας, διότι η έλλειψή της αποτελεί ένσταση του εναγόµενου εργοδότη περί 
ακυρότητας της συµβάσεως, η παραδοχή της οποίας συνεπάγεται την απόρριψη της 
αγωγής ως ουσία αβάσιµης.  
- Από τον συνδυασµό των διατάξεων των άρθρ. 237 παρ. παρ. 1 και 3, 591 παρ. 1 και 
270 του ΚΠολ∆ συνάγεται ότι οι διάδικοι σε δίκες που αφορούν εργατικές διαφορές 
πρέπει, µη κύρωση απαραδέκτου, να καταθέσουν το αργότερο ως το τέλος της 
συζήτησης στο ακροατήριο όλα τα αποδεικτικά και διαδικαστικά έγγραφα που 
επικαλούνται µε τις προτάσεις τους, πλην εκείνων που χρησιµεύουν αποκλειστικά 
στην απόκρουση αυτοτελών ισχυρισµών που προτάθηκαν παραδεκτά για πρώτη φορά 
κατά τη συζήτηση και για τα οποία παρέχεται η δυνατότητα επίκλησης και 
προσκοµιδής τους το πρώτον µε τη, µετά τη συζήτηση, προσθήκη των προτάσεων. 
Έτσι, η λήψη υπόψη από το δικαστήριο αποδεικτικού µέσου, του οποίου δεν έγινε 
επίκληση και προσκοµιδή, καθώς επίσης επικληθέντος αποδεικτικού µέσου για 
απόδειξη ισχυρισµού που είχε προταθεί πριν από τη συζήτηση στο ακροατήριο, χωρίς 
αυτό να προσκοµισθεί µέχρι το τέλος αυτής, ιδρύει τον από το άρθρ. 11 παρ. β' του 
ΚΠολ∆ λόγο αναιρέσεως.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρ. 527 του ΚΠολ∆ είναι απαράδεκτη στην κατ' έφεση δίκη 
η προβολή πραγµατικών ισχυρισµών που δεν προτάθηκαν στην πρωτόδικη δίκη, 
εκτός αν 1) προτείνονται από τον εφεσίβλητο, ενάγοντα, εναγόµενο ή εκείνον που 
είχε παρέµβει, ως υπεράσπιση κατά της εφέσεως και δεν µεταβάλλεται µε αυτή η 
βάση της αγωγής ή της παρέµβασης 2) γεννήθηκαν µετά την τελευταία συζήτηση στο 
πρωτοβάθµιο δικαστήριο, 3) συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρ. 269, δηλαδή α) 
αν το δικαστήριο κρίνει ότι δεν προβλήθηκαν εγκαίρως από δικαιολογηµένη αιτία, β) 
αν προέκυψαν για πρώτη φορά µεταγενεστέρως και γ) αν αποδεικνύονται εγγράφως ή 
µε δικαστική οµολογία του αντιδίκου.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 3, 174, 180, 
ΚΠολ∆: 237, 269, 270, 527, 591, 
ΥΑ: Α1β/8557/1983 αρθ. 14, 
Νόµοι: 2520/1940,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 * ∆ΕΕ 2010.1335 * Ελ∆νη 2012.1599  
 
Μισθός - Απαιτήσεις από αδικαιολόγητο πλουτισµό 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 383 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Παρακράτηση εργοδοτικών εισφορών. Ένσταση καταβολής. Αδικαιολόγητος 
πλουτισµός. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Ο εργοδότης υποχρεούται από το νόµο να παρακρατεί ορισµένα ποσά από το µισθό, 
για την καταβολή τους στους οργανισµούς κυρίας ή επικουρικής ασφαλίσεως, όπως 
το Ι.Κ.Α. και το Τ.Ε.Α.Μ. (άρθρα 26 παρ. 5 α.ν. 1846/1951, 22 και 32 του ν. 
2084/1997 και εκτελεστικές υπουργικές αποφάσεις), καθώς και για το φόρο 
µισθωτών υπηρεσιών, χαρτόσηµο εξοφλήσεως µισθού κ.λ.π.. Ειδικότερα, µε τη 
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διάταξη του άρθρου 26 παρ. 5 του α.ν. 1846/1951, ορίζεται ότι "κατά την πληρωµή 
των µισθών, επί παρεχόντων εξηρτηµένην εργασίαν, ο εργοδότης υποχρεούται να 
παρακρατεί τα τµήµατα των εισφορών τα βαρύνοντα τους ασφαλισµένους. Εάν ο 
εργοδότης δεν εκπληρώσει την υποχρέωσίν του ταύτην εντός διµήνου από της ηµέρας 
πληρωµής των µισθών, η καταβολή της εργοδοτικής και της εισφοράς του 
ασφαλισµένου βαρύνει τον εργοδότη". Από τη διάταξη αυτή προκύπτει, ότι ο 
εργοδότης είναι υποχρεωµένος να παρακρατεί από το µισθό την εργατική εισφορά, 
που υπολογίζεται στις πραγµατικές αποδοχές του εργαζοµένου και αποτελεί µέρος 
αυτών καθώς και να καταβάλει αυτή στο ΙΚΑ µέχρι το τέλος του επόµενου µήνα 
εκείνου κατά τον οποίο παρασχέθηκε η εργασία ή υπηρεσία, διαφορετικά βαρύνεται ο 
ίδιος µε την καταβολή σε περίπτωση που δεν εκπληρώσει την υποχρέωση της 
παρακρατήσεώς τους, δηλαδή ενέχεται πλέον αυτός έναντι του ΙΚΑ. Αυτό, όµως, δε 
σηµαίνει ότι ο εργοδότης που κατέβαλε ήδη τις εν λόγω εισφορές δεν µπορεί να τις 
αναζητήσει από τον εργαζόµενο. Περαιτέρω, τα ποσά, τα οποία ο εργοδότης πρέπει 
κατά νόµο να παρακρατεί από το µισθό του εργαζοµένου και να αποδίδει 
εµπροθέσµως σε ορισµένους τρίτους, όπως είναι και οι ανωτέρω υπέρ του ΙΚΑ 
ασφαλιστικές εισφορές, περιλαµβάνονται στον από το νόµο ή τη σύµβαση 
προβλεπόµενο µισθό του εργαζοµένου, ο οποίος και αποτελεί αντικείµενο της περί 
αποδοχών δίκης. Έτσι, αν ο εργοδότης έχει ήδη εκουσίως ή συνεπεία Π.Ε.Ε. 
καταβάλει στο ΙΚΑ τις εισφορές για οφειλόµενες σε εργαζόµενο αποδοχές, τούτο 
στηρίζει ένσταση καταβολής κατά το άρθρο 416 ΑΚ αποσβεστική κατά το οικείο 
ποσό της αξιώσεως του εργαζοµένου, για δεδουλευµένες αποδοχές. Αν δεν υποβληθεί 
τέτοια ένσταση οι εν λόγω ασφαλιστικές εισφορές παρακρατούνται από τον εργοδότη 
κατά την εκτέλεση της αποφάσεως.  
- Με τον τρίτο και τελευταίο, από τον αρ.19 της παραπάνω διάταξης, λόγο, ο 
αναιρεσείων επικαλείται ότι το εκδόν την αναιρεσιβαλλοµένη απόφαση δικαστήριο 
µε ανύπαρκτη, άλλως ελλιπέστατη αιτιολογία, απέρριψε τις αξιώσεις του για 
αποζηµίωσή του, κατά τις διατάξεις των αρ. 904 επ. ΑΚ, ως ουσία αβάσιµες, µε το 
σκεπτικό ότι δια της καταβολής σ' αυτόν του ποσού των 45 Ευρώ για κάθε Σάββατο 
έχει αυτός πλήρως εξοφληθεί, χωρίς πουθενά να αναφέρεται το ύψος της νοµίµου 
αποζηµιώσεώς του, για την αιτία αυτή, ώστε µετ' αφαίρεσιν του ποσού των 45 Ευρώ 
(7 Ευρώ ωριαίως) να προκύπτει, εάν έχει ή δεν έχει εξοφληθεί. Όµως, ο λόγος αυτός 
είναι απαράδεκτος, αφού µε το αναιρετήριο δεν προσδιορίζονται οι συγκεκριµένες 
παραδοχές της απόφασης, οι αξιώσεις του, οι οποίες απορρίφθηκαν και η αιτία 
γέννησης των, ώστε να κριθεί η νοµιµότητα τους και η υποχρέωση του ∆ικαστηρίου 
να διαλάβει στην απόφαση του ειδική αιτιολογία για την απόρριψη των. Κατ' 
ακολουθίαν, πρέπει 1)ν' αναιρεθεί η προσβαλλοµένη απόφαση, κατά το 
προδιαληφθέν µέρος της, δηλ. ως προς το παραπάνω κεφάλαιο της, που αναφέρεται 
στις αξιώσεις του αναιρεσείοντος, που αφορούν τις τακτικές µηνιαίες αποδοχές, τα 
δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα και το επίδοµα αδείας του αναιρεσείοντος, ως προς 
τις οποίες το Εφετείο εσφαλµένα δέχθηκε ότι, ορθώς, το πρωτοβάθµιο δικαστήριο τις 
επιδίκασε µετά από αφαίρεση από αυτές των βαρυνουσών την αναιρεσίβλητη 
ασφαλιστικών εισφορών, δίχως την νοµότυπη προβολή από αυτήν, της σχετικής 
ενστάσεως, 2)να παραπεµφθεί η υπόθεση, κατά τούτο, προς περαιτέρω εκδίκαση στο 
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δικαστήριο που δίκασε, το οποίο µπορεί να συγκροτηθεί από άλλους δικαστές (αρ. 
580 παρ. 3 ΚΠολ∆), και 3)να καταδικασθεί η αναιρεσίβλητη σε µέρος από τα 
δικαστικά έξοδα του αναιρεσείοντος (αρθρ. 183, 178 και 176 του ΚΠολ∆). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 416, 904,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 19,  
Νόµοι: 1846/1951, άρθ. 26,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * Ελ∆νη 2012.1539  
 
Μισθός - Επίδοµα παραγωγικότητας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 580 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Κίνητρο απόδοσης. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Αναιρείται η 
προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Έτσι που έκρινε το Εφετείο παρεβίασε τις προαναφερθείσες ουσιαστικού δικαίου 
διατάξεις τις οποίες εσφαλµένα εφάρµοσε, ενόψει του ότι εφόσον το κίνητρο 
απόδοσης του άρθρου 13 Ν. 2470/1997 καταβάλλεται από τους λογαριασµούς των 
άρθρων 11 Ν. 2332/1995 και 8 Ν. 2430/ 1996 και αφού καταβάλλεται και το 
αποµένον υπόλοιπο αυτών των λογαριασµών µετά την καταβολή του κινήτρου 
απόδοσης, τα επιδόµατα των ως άνω λογαριασµών περιλήφθησαν στις τακτικές 
µηνιαίες αποδοχές των δηµοσίων υπαλλήλων και συνεχίζουν να καταβάλλονται σ' 
αυτούς υπό την µορφή επιδόµατος και διαφοράς µεταξύ επιδοµάτων των ειδικών 
λογαριασµών των άρθρων αυτών (11 Ν. 2332/1995 και 8 Ν. 2430/ 1996)και κινήτρου 
απόδοσης (Ν. 2470/1997), τη διαφορά αυτή δικαιούνται να λάβουν και οι ενάγοντες 
ως τακτικοί υπάλληλοι του εναγοµένου, αφού οι µηνιαίες αποδοχές τους είναι ίδιες µε 
τις µηνιαίες αποδοχές των ανωτέρω υπαλλήλων του Υπουργείου Γεωργίας. Εποµένως 
πρέπει να γίνει δεκτός ως βάσιµος, και ως προς όλα τα σκέλη του, ο πρώτος λόγος 
αναίρεσης από τον αριθµό 1 του άρθρου 559 ΚΠολ∆. Μετά από αυτά και εφόσον η 
έρευνα του δευτέρου, από τον αριθµό 11 του άρθρου 559 ΚΠολ∆ λόγου παρέλκει, 
πρέπει να γίνει δεκτή η ένδικη αίτηση και να καταδικασθεί ο αναιρεσίβλητος στη 
δικαστική δαπάνη των αναιρεσειόντων, κατά το διατακτικό.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1,  
Ν∆: 3881/1958,  
Νόµοι: 1943/1991,  
Νόµοι: 2332/1995, άρθ. 11,  
Νόµοι: 2430/1996, άρθ. 8,  
Νόµοι: 2470/1997, άρθ. 10, 13,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Μισθός - Επίδοµα υπηρεσίας στην αλλοδαπή υπαλλήλων του Υπουργείου 
Εξωτερικών 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 331 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αµοιβή υπαλλήλων Υπουργείου Εξωτερικών στην αλλοδαπή. Παραγραφή σε βάρος 
του δηµοσίου. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Αναιρείται η 
προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά το άρθρο 131 παρ. 1 του Ν. 419/1976 "Περί Οργανισµού του Υπουργείου 
Εξωτερικών", που ίσχυσε µέχρι 24-3-1998 (άρθρο 150 παρ. 1 του νέου Οργανισµού 
του ΥΠΕΞ, που κυρώθηκε µε το Ν. 2594/1998), ως αποδοχές όλων των υπαλλήλων 
του Υπουργείου νοούνται ο βασικός µισθός µε όλα τα επιδόµατα και τις 
προσαυξήσεις που χορηγούν οι κείµενες διατάξεις. Κατά την παρ. 10 του ίδιου 
παραπάνω άρθρου παρασχέθηκε στους υπαλλήλους που υπηρετούν στο εξωτερικό, 
για την αντιµετώπιση της διαφοράς κόστους ζωής και των ειδικών συνθηκών 
διαβιώσεως σε κάθε χώρα, επίδοµα υπηρεσίας αλλοδαπής (Ε.Υ.Α.) σε συνάλλαγµα, 
ανάλογα µε τον κλάδο, βαθµό, οικογενειακά βάρη και το κόστος ζωής του τόπου, 
όπου υπηρετεί ο υπάλληλος, ειδικότερα δε για τους υπαλλήλους του διπλωµατικού 
κλάδου και τους εµπειρογνώµονες του Υπουργείου Εξωτερικών και ανάλογα µε τις 
συνθήκες στεγάσεως που επικρατούν στη χώρα που υπηρετούν. Σύµφωνα µε την παρ. 
11 του ίδιου άρθρου, το ως άνω επίδοµα καθορίζεται κάθε φορά, για τους 
υπαλλήλους που έχουν πρεσβευτικό βαθµό, µε Πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου, 
και για όλους τους άλλους υπαλλήλους της εξωτερικής υπηρεσίας καθορίζεται µε την 
ίδια Πράξη, σε ποσοστό επί του επιδόµατος που καθορίστηκε για τους υπαλλήλους µε 
πρεσβευτικό βαθµό. Το εν λόγω επίδοµα δικαιούται, κατά το άρθρο 69 παρ. 1 του 
άνω Ν. 419/1976, και το βοηθητικό προσωπικό της εξωτερικής υπηρεσίας, που 
προσλαµβάνεται µε σχέση ιδιωτικού δικαίου. Κατά δε το άρθρο 132 του Ν. 419/1976, 
οι προϊστάµενοι των διπλωµατικών και των εµµίσθων προξενικών αρχών δικαιούνται 
δωρεάν οικήσεως σε βάρος του δηµοσίου, ενώ σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι 
δυνατό να µισθώνεται σε βάρος του δηµοσίου οίκηµα για την στέγαση των λοιπών 
υπαλλήλων της εξωτερικής υπηρεσίας, οπότε, στην περίπτωση αυτή, θα εκπίπτεται το 
1/3 του καταβαλλόµενου στους υπαλλήλους αυτούς επιδόµατος υπηρεσίας 
αλλοδαπής. Περαιτέρω, µε την Φ. 083-58/11-3-1988 κοινή απόφαση των Υπουργών 
Προεδρίας, Εξωτερικών και Οικονοµικών (ΦΕΚ 177Β'/31-3-1988), που εκδόθηκε 
σύµφωνα µε το άρθρο 12 παρ. 1 του Ν. 1256/1982 και 3 παρ. 8 Ν. 1288/1982, 
κυρώθηκε δε µε το άρθρο 25 παρ. 1 Ν. 1884/1990, καθορίστηκε το παραπάνω 
επίδοµα για τους προϊσταµένους των διπλωµατικών και εµµίσθων προξενικών αρχών, 
καθώς και τα ποσοστά επί του επιδόµατος αυτού, που λαµβάνουν όλοι οι 
εξοµοιούµενοι σε βαθµό υπάλληλοι άλλων κατηγοριών και ειδικοτήτων. Με την 
παράγραφο Γ' της προαναφερθείσας κοινής υπουργικής απόφασης ορίστηκε ότι στους 
υπαλλήλους του διπλωµατικού κλάδου, εφόσον δεν παρέχεται δωρεάν κατοικία από 
το δηµόσιο, το ποσοστό του επιδόµατος υπηρεσίας αλλοδαπής αυξάνεται κατά 10% 
κατά τις αναφερόµενες εκεί διακρίσεις. Με τις παρ. Ε' και ΣΤ' της αυτής ως άνω 
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κοινής υπουργικής απόφασης ορίζεται ότι σε όλους τους µόνιµους υπαλλήλους όλων 
των κλάδων και κατηγοριών του Υπουργείου Εξωτερικών το επίδοµα υπηρεσίας 
αλλοδαπής αυξάνεται κατά ποσοστό 6% στο επίδοµα του πρέσβη για κάθε παιδί, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 11 του Ν. 1505/1984. Το εν λόγω επίδοµα 
υπηρεσίας αλλοδαπής του επί συµβάσει εν γένει προσωπικού µπορεί να µειώνεται µε 
απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, εφόσον συντρέχουν ειδικοί γι' αυτό λόγοι. 
Ακολούθως, µε την ΣΤ1/Μ/Φ.083-13/ΑΣ 2900/5-4-1993 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Προεδρίας και Εξωτερικών χορηγήθηκε από 1-7-1993 επίδοµα στέγασης, 
που ανέρχεται σε προσαύξηση 10% του επιδόµατος υπηρεσίας αλλοδαπής, στους 
µόνιµους υπαλλήλους του ∆ιοικητικού Κλάδου Γενικών Καθηκόντων, του Κλάδου 
Τεχνικών Επικοινωνιών, του Κλάδου ∆ιοικητικών Γραµµατέων και του Κλάδου 
Βοηθητικού Προσωπικού, που αποσπώνται σε αρχή του εξωτερικού και εφόσον δεν 
µισθώνεται σε βάρος του δηµοσίου οίκηµα σύµφωνα µε την διάταξη του άρθρου 132 
παρ. 2 του Ν. 419/1976. Με την 2001800/185/0022/17-3-1993 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Προεδρίας, Εξωτερικών και Οικονοµικών τροποποιήθηκε η 
προαναφερθείσα παράγραφος Γ' της ως άνω Φ.083-58/1988 Κοινής Υπουργικής 
Απόφασης και ορίστηκε ότι σε όλους τους µόνιµους υπαλλήλους όλων των κλάδων 
και κατηγοριών του Υπουργείου Εξωτερικών το επίδοµα υπηρεσίας αλλοδαπής 
αυξάνεται από 1-1-1993 κατά ποσοστό 6% στο επίδοµα του πρέσβη για κάθε παιδί 
ηλικίας έως 6 ετών, κατά ποσοστό 8% για κάθε παιδί ηλικίας 7 έως 12 ετών και κατά 
ποσοστό 14% για κάθε παιδί ηλικίας 13 έως 18 ετών. Τα παραπάνω ποσοστά 
αυξήθηκαν σε 8%, 12% και 16% αντιστοίχως από 1-1-2001 µε την 
083/ΕΥΑ/ΑΣ11254/22-1-2201 Κοινή Υπουργική Απόφαση. Εξάλλου, κατά τις 
διατάξεις του άρθρου 135 παρ. 4 και 5 του Ν. 2594/1998, δηλαδή του από 24-3-1998 
ισχύοντος νέου Οργανισµού του Υπουργείου Εξωτερικών, προς αντιµετώπιση του 
αυξηµένου κόστους ζωής στην αλλοδαπή και των ειδικών συνθηκών διαβίωσης σε 
κάθε χώρα, παρέχεται σε συνάλλαγµα επίδοµα υπηρεσίας στην αλλοδαπή αναλόγως 
του κλάδου και του βαθµού. Το επίδοµα αυτό προσαυξάνεται αναλόγως των 
ποσοστών, που ορίζονται για τα οικογενειακά βάρη και την στέγαση, καθορίζεται δε 
εκάστοτε για τους µε πρεσβευτικό βαθµό υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών, 
µε κοινή απόφαση των Υπουργών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, 
Εξωτερικών και Οικονοµικών και για τους λοιπούς υπαλλήλους καθορίζεται µε την 
ίδια κοινή υπουργική απόφαση σε ποσοστό επί αυτού, το οποίο έχει καθοριστεί για 
τους υπαλλήλους µε πρεσβευτικό βαθµό. Με το άρθρο 129 παρ. 2 και 5 του 
παραπάνω Ν. 2594/1998, στις αρχές του εξωτερικού ορίζονται, µε προεδρικά 
διατάγµατα, θέσεις προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου 
χρόνου. Στις θέσεις αυτές προσλαµβάνονται επιτοπίως µόνιµοι κάτοικοι της χώρας, 
όπου εδρεύει η συγκεκριµένη αρχή. Με την κοινή απόφαση των Υπουργών 
Εξωτερικών και Οικονοµικών για την πρόσληψή τους, καθορίζεται και το ύψος της 
αντιµισθίας των ανωτέρω υπαλλήλων, λαµβάνοντας υπόψη τις τοπικές συνθήκες της 
αγοράς εργασίας. Η πρόσληψη γίνεται µε σύµβαση καταρτιζόµενη από τον 
προϊστάµενο της αρχής. Οι κατά την έναρξη της ισχύος του νόµου αυτού 
υπηρετούντες µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην εξωτερική 
υπηρεσία διατηρούν το συµβατικό καθεστώς τους µέχρι την καθ' οιονδήποτε τρόπο 
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λήξη του, οπότε οι οργανικές θέσεις τους µετατρέπονται σε θέσεις µε σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου και εξακολουθούν να αµείβονται όπως µέχρι την 
έναρξη της ισχύος του νόµου αυτού. Από τον συνδυασµό των παραπάνω διατάξεων 
προκύπτει ότι τα προβλεπόµενα στις προαναφερόµενες Κοινές Υπουργικές 
Αποφάσεις ποσοστά για δαπάνες στεγάσεως και οικογενειακά βάρη δεν αποτελούν 
ξεχωριστά επιδόµατα, αλλά προσαυξήσεις του επιδόµατος υπηρεσίας αλλοδαπής, το 
οποίο καταβάλλεται και στο µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικό της 
εξωτερικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών, υπό τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που οι κείµενες διατάξεις προβλέπουν για την καταβολή του. Οι 
εκδιδόµενες κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 131 παρ. 11 του Ν. 419/1976 ή του 
άρθρου 135 παρ. 5 του Ν. 2594/1998 Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις, που καθορίζουν 
ή αυξάνουν το επίδοµα υπηρεσίας αλλοδαπής, µε βάση τα οριζόµενα στους 
εξουσιοδοτικούς αυτούς νόµους κριτήρια και τα διαγραφόµενα πλαίσια, δεν είναι 
δυνατόν να διακρίνουν τους υπαλλήλους σε κατηγορίες που δεν προβλέπονται από 
τους εξουσιοδοτικούς νόµους, όπως είναι η διάκριση των υπαλλήλων σε µονίµους 
που συνδέονται µε το ∆ηµόσιο µε σχέση δηµοσίου δικαίου και σε συµβασιούχους, 
υπηρετούντες µε σχέση ιδιωτικού δικαίου, και να αυξάνουν το επίδοµα µόνο στους 
πρώτους, αποκλείοντας από την αύξηση τους δεύτερους. Εποµένως, οι αποφάσεις που 
στηρίζονται αποκλειστικά στην παραπάνω διάκριση και αυξάνουν το επίδοµα 
υπηρεσίας αλλοδαπής µόνο των µονίµων υπαλλήλων βρίσκονται έξω από τα όρια της 
νοµοθετικής εξουσιοδοτήσεως και κατά το µέρος που εξαιρούν από την αύξηση τους 
υπαλλήλους µε σχέση ιδιωτικού δικαίου είναι ανίσχυρες. Όµως η προαναφερθείσα 
ΣΤ1/Μ/Φ.083-13/ΑΣ.2900 /1993 Κοινή Υπουργική Απόφαση, που αφορά την 
προσαύξηση του επιδόµατος υπηρεσίας αλλοδαπής για αντιµετώπιση των δαπανών 
στεγάσεως, δεν αυξάνει το ποσοστό για όλους τους µονίµους υπαλλήλους που 
υπηρετούν στο εξωτερικό, για τους οποίους δεν µισθώνεται µε έξοδα του ∆ηµοσίου 
κατοικία, αλλά µόνο για τους µονίµους υπαλλήλους που αποσπώνται σε αρχή του 
εξωτερικού. Συνεπώς, ανεξάρτητα από το αν η ρύθµιση αυτή καλύπτεται από τις 
διατάξεις για την απόσπαση ή είναι στο σύνολό της εκτός των ορίων της νοµοθετικής 
εξουσιοδοτήσεως του άρθρου 131 παρ. 11 του Ν. 419/1976, που δεν παρέχει 
δυνατότητα τροποποιήσεως της αντίθετης διάταξης του άρθρου 132 παρ. 2 του νόµου 
αυτού, θέµα ανίσχυρου της εν λόγω ρύθµισης δεν µπορεί να τεθεί για τους 
υπαλλήλους µε σχέση ιδιωτικού δικαίου, που δεν αποσπάσθηκαν σε αρχή του 
εξωτερικού, αλλά προσελήφθησαν επιτοπίως από τον προϊστάµενο της αρχής, 
σύµφωνα µε το άρθρο 68 του Ν. 419/1976.  
- Κατά µεν την διάταξη του άρθρου 90 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 "περί ∆ηµοσίου 
Λογιστικού και ελέγχου δαπανών του Κράτους", η απαίτηση οποιουδήποτε των επί 
σχέσει δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, πολιτικών ή στρατιωτικών, κατ' αυτού, που 
αφορά σε αποδοχές ή άλλες κάθε φύσεως απολαβές αυτών ή αποζηµιώσεις, έστω και 
αν βασίζεται σε παρανοµία των οργάνων του ∆ηµοσίου ή στις περί αδικαιολογήτου 
πλουτισµού διατάξεις, παραγράφεται µετά διετία από της γενέσεώς της, κατά δε την 
διάταξη του άρθρου 91 εδ. α' του ίδιου νόµου, επιφυλασσοµένης κάθε άλλης ειδικής 
διατάξεως του παρόντος, η παραγραφή οποιασδήποτε απαιτήσεως κατά του 
∆ηµοσίου αρχίζει από το τέλος του οικονοµικού έτους µέσα στο οποίο γεννήθηκε και 



 

[101] 
 

ήταν δυνατή η δικαστική επιδίωξη αυτής. Από τον συνδυασµό των ανωτέρω 
διατάξεων σαφώς προκύπτει ότι µε την πρώτη από αυτές ρυθµίζεται ειδικώς το θέµα 
του χρόνου της παραγραφής των αξιώσεων των επί σχέσει δηµοσίου ή ιδιωτικού 
δικαίου υπαλλήλων του ∆ηµοσίου, πολιτικών ή στρατιωτικών, κατ' αυτού, που 
αφορούν σε αποδοχές ή άλλες κάθε φύσεως απολαβές αυτών ή αποζηµιώσεις, έστω 
και αν βασίζονται σε παρανοµία των οργάνων του ∆ηµοσίου ή στις περί 
αδικαιολόγητου πλουτισµού διατάξεις, και ορίζεται ως χρονικό σηµείο ενάρξεως της 
παραγραφής αυτής η γένεση της κάθε αντίστοιχης αξιώσεως. Η διάταξη αυτή είναι 
ειδική σε σχέση µε την διάταξη του άρθρου 91 εδ. α' του ανωτέρω νόµου, µε την 
οποία ρυθµίζεται γενικώς το θέµα της ενάρξεως του χρόνου παραγραφής 
οποιασδήποτε αξιώσεως κατά του δηµοσίου από το τέλος του οικονοµικού έτους, 
µέσα στο οποίο γεννήθηκε και ήταν δυνατή η δικαστική επιδίωξη αυτής, όπως τούτο 
σαφώς συνάγεται από την ρητή επιφύλαξη ως προς την ισχύ άλλων ειδικών 
διατάξεων, που υπάρχει στο άρθρο 91 εδ. α' , και εποµένως κατισχύει αυτής (Ολ.ΑΠ 
29/2006). Εξάλλου, κατά την 201084/1172/0022/10-5-1996 απόφαση του Υπουργού 
Οικονοµικών (ΦΕΚ 387 β/27-5-1996) η καταβολή του επιδόµατος υπηρεσίας 
αλλοδαπής γίνεται κάθε δίµηνο και στην αρχή αυτού. 
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Νόµοι: 1256/1982, άρθ. 12,  
Νόµοι: 1288/1982, άρθ. 3,  
Νόµοι: 1884/1990, άρθ. 25,  
Νόµοι: 2362/1995, άρθ. 90,  
Νόµοι: 2594/1998, άρθ. 129, 135, 
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Μισθός - Παροχές από ελευθεριότητα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 721 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Παροχές που δίδονται στον εργαζόµενο από ελευθεριότητα. Ανάκληση αποδοχών. 
∆ικαιώµατα εργαζοµένου.Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. ∆ιαδοχικές 
συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου. 
- Από τον συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 648, 649, 653 και 361 ΑΚ, 3 παρ. 2 
του Ν. 2112/1920, 5 παρ. 1 του Ν. 3198/1955 και 1 της υπ' αριθµ. 95/1949 διεθνούς 
συµβάσεως "περί προστασίας του ηµεροµισθίου", που κυρώθηκε µε το Ν. 3248/1955, 
συνάγεται ότι µισθό αποτελεί και κάθε πρόσθετη παροχή, υπέρ τα ελάχιστα όρια 
αυτού, η οποία χορηγείται από τον εργοδότη στον µισθωτό κατά την διάρκεια της 
σχέσης εργασίας του, τακτικά και ανελλιπώς, ως αντάλλαγµα, νόµιµο ή συµβατικό, 
της προσφερόµενης εργασίας του. Με την αποδοχή της παραπάνω παροχής 
καταρτίζεται σιωπηρή σύµβαση περί τακτικής καταβολής της ως µισθού, οπότε η 
παροχή αυτή δεν µπορεί να ανακληθεί µονοµερώς από τον εργοδότη, εκτός αν αυτός 
επιφύλαξε ρητώς για τον εαυτό του το δικαίωµα της µονοµερούς ανακλήσεώς της ή 
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αν η παροχή είχε χορηγηθεί από ελευθεριότητα και όχι ως αντάλλαγµα εργασίας ή αν 
χορηγήθηκε προς αντιµετώπιση λειτουργικών αναγκών της επιχειρήσεως, οι οποίες 
έπαυσαν να υπάρχουν ή να εξυπηρετούνται από τον µισθωτό. Αν η πρόσθετη παροχή 
διακοπεί από τον εργοδότη, χωρίς την συνδροµή των ως άνω προϋποθέσεων, αφού 
κατέστη συµβατική κατά τα προεκτεθέντα, ήτοι µετά την τακτική και ανελλιπή 
καταβολή της επί µακρό χρονικό διάστηµα, πρόκειται για µονοµερή βλαπτική 
µεταβολή των όρων της συµβάσεως εργασίας αορίστου χρόνου από τον εργοδότη 
(άρθρο 7 του Ν. 2112/1920) και ο εργαζόµενος έχει το δικαίωµα είτε να θεωρήσει την 
µεταβολή αυτή ως άτακτη καταγγελία της συµβάσεώς του εκ µέρους του εργοδότη 
και να ζητήσει την καταβολή της νόµιµης αποζηµιώσεως, είτε να αποκρούσει την 
µεταβολή και να απαιτήσει την τήρηση των όρων της συµβάσεώς του, αξιώνοντας 
την καταβολή της πρόσθετης παροχής.  
- Κατά το άρθρο 216 παρ. 1 ΚΠολ∆, η αγωγή, εκτός από τα στοιχεία που ορίζονται 
στα άρθρα 118 ή 117 του ίδιου Κώδικα, πρέπει να περιέχει: 1) σαφή έκθεση των 
γεγονότων που την θεµελιώνουν σύµφωνα µε το νόµο και δικαιολογούν την άσκησή 
της από τον ενάγοντα κατά του εναγοµένου, 2) ακριβή περιγραφή του αντικειµένου 
της διαφοράς και 3) ορισµένο αίτηµα. Κατά την έννοια της διατάξεως αυτής αρκεί, 
για το ορισµένο και κατά συνέπεια το παραδεκτό της αγωγής, να εκτίθενται στο 
δικόγραφο αυτής τα πραγµατικά περιστατικά που αποτελούν τους όρους εφαρµογής 
ορισµένης νοµικής διατάξεως, από την οποία και παρέχεται το ασκούµενο µε την 
αγωγή δικαίωµα. Ειδικότερα δε, από τον συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 648, 
649 ΑΚ και 216 ΚΠολ∆ συνάγεται ότι, για το ορισµένο της αγωγής, µε την οποία 
ζητείται η επιδίκαση δεδουλευµένων αποδοχών ή άλλων παροχών που οφείλονται 
από έγκυρη σύµβαση εργασίας, εκτός από τα άλλα τυπικά και ουσιαστικά στοιχεία 
του άρθρου 216 ΚΠολ∆, πρέπει να αναφέρονται σ' αυτήν ο χρόνος καταρτίσεως της 
συµβάσεως, ο συµφωνηθείς ή νόµιµος µισθός, το είδος της εργασίας, οι όροι παροχής 
αυτής και ο χρόνος για τον οποίο οφείλονται οι αξιούµενες δεδουλευµένες αποδοχές 
ή άλλες παροχές.  
- Η νοµική αοριστία της αγωγής στηρίζει λόγο αναιρέσεως για παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου (άρθρο 559 αριθµ. 1 ΚΠολ∆), αν το δικαστήριο για την 
θεµελίωση της αγωγής στον συγκεκριµένο κανόνα ουσιαστικού δικαίου αρκέσθηκε 
σε στοιχεία λιγότερα ή αξίωσε περισσότερα εκείνων που ο κανόνας αυτός απαιτεί για 
την γένεση του οικείου δικαιώµατος.  
- 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. Η Οδηγία αυτή ενσωµατώθηκε στην ελληνική έννοµη τάξη µε 
τα Π∆ 81/2003 και 164/2004, που εφαρµόζεται στους εργαζόµενους µε συµβάσεις 
εργασίας ορισµένου χρόνου στον δηµόσιο τοµέα, η ισχύς των οποίων άρχισε από την 
δηµοσίευσή τους στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, στις 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 



 

[103] 
 

την προσχηµατική επιλογή της σύµβασης έργου ή εργασίας ορισµένου αντί αορίστου 
χρόνου, αντιµετωπιζόταν µε το άρθρο 8 παρ. 3 του Ν. 2112/1920 (σε συνδυασµό µε 
τα άρθρα 281, 671 ΑΚ, 25 παρ. 1 και 3 του Συντάγµατος), το οποίο εφαρµόζεται σε 
όλες τις περιπτώσεις συµβάσεων εργασίας 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 την φύση της σύµβασης, 
αλλά τέθηκε σκόπιµα προς καταστρατήγηση των διατάξεων του ίδιου αυτού νόµου 
περί υποχρεωτικής καταγγελίας της υπαλληλικής σύµβασης. Κατά την παγιωθείσα δε 
στη νοµολογία και την θεωρία ερµηνεία της εν λόγω διατάξεως, ενώ η διάταξη αυτή 
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 έργου ή εργασίας ορισµένου χρόνου, που 
καλύπτουν πραγµατικά πάγιες και όχι πρόσκαιρες ή απρόβλεπτες ανάγκες της 
υπηρεσίας, και τούτο διότι, όπως ήδη αναφέρθηκε, ο ορθός νοµικός χαρακτηρισµός 
της σύµβασης ή σχέσης εργασίας ως ορισµένου ή αόριστου χρόνου ή ως σύµβασης 
έργου αποτελεί κατ' εξοχήν έργο της δικαιοδοτικής λειτουργίας των δικαστηρίων, 
ανεξάρτητα από τον εκ του νόµου χαρακτηρισµό της συµβατικής σχέσης ως 
ορισµένου χρόνου (ΟλΑΠ 7/2011), 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 αορίστου (ΟλΑΠ 18/2006). Συνάγεται, περαιτέρω, από τα προεκτιθέµενα, 
ότι επί διαδοχικών συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου, που καταρτίσθηκαν µε το 
∆ηµόσιο, τους ΟΤΑ και άλλα ΝΠ∆∆, πριν από την έναρξη ισχύος 1) της ως άνω 
Οδηγίας 1999/70/ΕΚ, 2) των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 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 
προσλαµβανόµενου στο ∆ηµόσιο και στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα 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, των ΟΤΑ 
και άλλων ΝΠ∆∆ και 3) των άρθρων 5 και 11 του Π∆ 164/2004, το οποίο αφορά στο 
προσωπικό του ∆ηµοσίου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, 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. Και τούτο διότι, αυτές οι συµβάσεις εργασίας είχαν προσλάβει ήδη κατά 
τον χρόνο που εκτείνεται η έννοµη σχέση και το αντικείµενό της, δηλαδή και πριν την 
έναρξη ισχύος των ως άνω συνταγµατικών και άλλων διατάξεων, τον χαρακτήρα της 
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σύµβασης αορίστου χρόνου, κατ' ορθό νοµικό χαρακτηρισµό, παρά την τυχόν 
απαγόρευση από το νόµο της σύναψής τους ως τέτοιων (αορίστου χρόνου), τον οποίο 
χαρακτήρα διατηρούν και µετά ταύτα, δηλαδή και µετά την έναρξη ισχύος των 
παραπάνω διατάξεων, ως ενιαίες πλέον συµβάσεις αορίστου χρόνου (ΟλΑΠ 7/2011, 
ΑΠ 1109/2011).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 361, 648, 649, 653, 669, 672,  
ΚΠολ∆: 216, 559 αριθ. 1,  
Νόµοι: 2112/1920, άρθ. 3, 7,  
Νόµοι: 3198/1955, άρθ. 5, 
Νόµοι: 3248/1955,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Μισθός - Συντάκτες εφηµερίδων 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 5 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Όροι αµοιβής και εργασίας των συντακτών ηµερησίων εφηµερίδων Αθηνών. 
Μερική απασχόληση. 
- Με την 34/1964 απόφαση του ∆ευτεροβαθµίου ∆ιοικητικού ∆ιαιτητικού 
∆ικαστηρίου Αθηνών "περί όρων αµοιβής και εργασίας των συντακτών ηµερησίων 
εφηµερίδων Αθηνών", µε την οποία επιλύθηκε σχετική διένεξη µεταξύ της Ένωσης 
Συντακτών Ηµερησίων Εφηµερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ) και της Ένωσης Ιδιοκτητών 
Ηµερησίων Εφηµερίδων Αθηνών (ΕΙΗΕΑ) ως προς τα κατώτατα όρια των µηνιαίων 
µισθών των συντακτών αυτών κλπ., κατά τα εκεί ειδικότερα οριζόµενα, ορίσθηκε ότι 
"οι ως άνω µισθοί είναι τοιούτοι πλήρους απασχολήσεως κατά την εν τω σκεπτικώ 
έννοιαν", οφείλονται δηλ. στους συντάκτες που σύµφωνα µε σύµβαση εργασίας 
υποχρεούνται να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε εκδοτική επιχείρηση ηµερήσιας 
εφηµερίδας ή εφηµερίδων "κατά τον υπό της συνηθείας καθιερωµένον χρόνον", ενώ 
για τους συντάκτες που συνδέονται µε σύµβαση εργασίας που τους υποχρεώνει σε 
προσφορά των υπηρεσιών τους για καθοριζόµενο, µικρότερο του συνήθους 
(πλήρους), χρόνο, ισχύει η σχετική για την αµοιβή τους συµφωνία. Σύµφωνα µε το 
άρθ. 1 της 14/1966 απόφασης του ως άνω ∆∆∆∆ Αθηνών "περί ερµηνείας της υπ' 
αριθ. 34/1964 αποφάσεώς του, αφορώσης τους όρους αµοιβής και εργασίας των 
συντακτών ηµερησίων εφηµερίδων Αθηνών", που κηρύχθηκε εκτελεστή µε την 
38665/3826/1966 απόφαση του Υπουργού Εργασίας (ΦΕΚ Β' 245) "Η αληθής έννοια 
της παραγράφου 7 της υπ' αριθ. 34/1964 αποφάσεως του ∆.∆.∆.∆. Αθηνών καθ' ην " 
οι ως άνω µισθοί είναι τοιούτοι πλήρους απασχολήσεως κατά την εν τω σκεπτικώ 
έννοιαν", είναι ότι Α) Θεωρούνται ως πλήρως απασχολούµενοι και δικαιούνται των 
υπό της υπ' αριθ. 34/1964 διαιτητικής αποφάσεως και των διατάξεων της παρούσης 
οριζόµενων αποδοχών : 1) οι συντάκται, οι εργαζόµενοι εις µίαν µόνον ηµερησίαν 
εφηµερίδα, πρωινήν ή απογευµατινήν, ανεξαρτήτως χρόνου ηµερησίας 
απασχολήσεως αυτών" και εποµένως δικαιούνται ολόκληρο τον αντίστοιχο µισθό. 
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Εξάλλου, µε ρητές διατάξεις των εφαρµοστέων στην κρινόµενη υπόθεση, ως εκ του 
εδώ κρισίµου χρόνου, παρακάτω µνηµονευοµένων ΣΣΕ "για τους όρους αµοιβής και 
εργασίας των συντακτών ηµερησίων εφηµερίδων Αθηνών που είναι µέλη της 
ΕΙΗΕΑ" που καταρτίσθηκαν µεταξύ της ΕΣΗΕΑ και της ΕΙΗΕΑ, κηρύχθηκαν 
υποχρεωτικές µε τις αναφερόµενες στην συνέχεια Υ Α και εποµένως δεσµεύουν 
όλους τους εργαζοµένους του επαγγέλµατος (άρθ. 11 παρ. 2 Ν. 1876/1990) ορίσθηκε, 
όπως είχε ορισθεί αρχικά µε το άρθ. 10 της από 26-10-1989 ΣΣΕ που κηρύχθηκε 
υποχρεωτική µε την Α ΥΕ 19222/1989 (ΦΕΚ Β'886), µε το άρθ. (α) 3 της από 16-12-
1999 (υποχρ, µε την ΥΑ 10342/2000, ΦΕΚ ΒΊ 75) (β) 9 της από 26-6-2001 (υποχρ. 
µε την από 14-9-2001 ΥΑ, ΦΕΚ Β' 1210) (γ) 9 της από 10-4-2002 (υποχρ. µε ΥΑ 
11473/2002, ΦΕΚ Β' 703) (δ) 7 της από 14-5-2003 (υποχρ. µε ΥΑ 15047/2003, ΦΕΚ 
Β'878) και (ε) 9 της από 29-7-2004 (υποχρ. µε ΥΑ 12748/2004, ΦΕΚ ΒΊ418), ότι 
κατά τα λοιπά, δηλ. σε όσα θέµατα δεν ορίζεται διαφορετικά απ' αυτές ή διατάξεις 
νόµων, εξακολουθούν να ισχύουν οι ως άνω 34/1964 και 14/1966 αποφάσεις του 
∆∆∆∆ Αθηνών. Με το άρθρο 2 της από 16-12-1997 παρόµοιας ΣΣΕ (υποχρ. µε την 
ΥΑ 10530/1998, ΦΕΚ Β' 157), ισχύουσας, σηµειωτέον, κατ' άρθ. 10 αυτής από 1-10-
1997, το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ µε τις ως άνω ΣΣΕ, ορίσθηκε ότι η σύµβαση που 
συνδέει τον συντάκτη µε την εφηµερίδα θα εξακολουθήσει να είναι η σύµβαση 
εξαρτηµένης εργασίας αορίστου χρόνου, άλλου είδους δε συµβάσεις, όπως σύµβαση 
εξαρτηµένης εργασίας ορισµένου χρόνου, σύµβαση έργου, περιορισµένης 
απασχόλησης κλπ., θα συνάπτονται µόνο στις περιπτώσεις εκείνες που αυτό 
δικαιολογείται πλήρως από τα πραγµατικά περιστατικά και την φύση της 
συγκεκριµένης απασχόλησης. Από την τελευταία αυτή διάταξη προκύπτει ότι 
προβλέπεται και επιτρέπεται και για τους συντάκτες των ηµερησίων εφηµερίδων η 
σύναψη συµβάσεων µερικής (περιορισµένης) απασχόλησης και κατά συνέπεια στην 
περίπτωση αυτή δεν ισχύει και δεν εφαρµόζεται η προαναφερθείσα διάταξη της 
34/1964 απόφασης του ∆∆∆∆ Αθηνών, κατά την αληθή έννοια της οποίας, όπως 
ερµηνεύθηκε µε την 14/1966 απόφαση του ίδιου ως άνω δικαστηρίου, οι συντάκτες 
που εργάζονται σε µία ηµερήσια εφηµερίδα και ανεξάρτητ' από τον χρόνο της 
ηµερήσιας απασχόλησης αυτών θεωρούνται ως πλήρως απασχολούµενοι, µε 
περαιτέρω συνέπεια να δικαιούνται, κατά την διάταξη αυτή, και πλήρη τον 
αντίστοιχο µισθό. Ειδικότερα, σύµφωνα µε το άρθ. 38 παρ. 1 και 3 Ν. 1892/1990 
(όπως ίσχυε πριν τροποποιηθεί και αντικατασταθεί αρχικά µε το άρθ. 2 Ν. 
2639/1998) µε έγγραφη ατοµική συµφωνία ο εργοδότης και ο µισθωτός κατά την 
σύσταση της σχέσης εργασίας ή κατά την διάρκειά της µπορεί να συµφωνήσουν για 
ορισµένο ή αόριστο χρόνο διάρκεια ηµερήσιας ή εβδοµαδιαίας εργασίας µικρότερη 
της κανονικής (µερική απασχόληση), για την οποία οι αποδοχές των (µερικώς) 
απασχολουµένων µισθωτών δεν µπορεί να είναι κατώτερες απ' αυτές που 
προβλέπονται από τις κείµενες κάθε φορά διατάξεις για τους απασχολουµένους κατά 
το κανονικό ωράριο για την ίδια εργασία συναδέλφους τους και αντιστοιχούν στις 
ώρες εργασίας της µερικής απασχόλησης. Από την διάταξη της παρ. 1 του ως άνω 
άρθρου προκύπτει ότι για την κατάρτιση σύµβασης µερικής απασχόλησης απαιτείται 
έγγραφος τύπος που είναι συστατικός, η µη τήρηση του οποίου συνεπάγεται την 
ακυρότητα του συγκεκριµένου όρου της σύµβασης, η ακυρότητα δε αυτή είναι κατ' 
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άρθ. 159 ΑΚ απόλυτη, λαµβάνεται υπόψη αυτεπάγγελτα και δεν θεραπεύεται και αν 
ακόµη εκπληρωθεί η σύµβαση µε επίγνωση της έλλειψης του απαιτουµένου τύπου. 
Λόγω της ακυρότητας αυτής της σύµβασης µερικής απασχόλησης θεωρείται ότι 
υπάρχει απλή σχέση εργασίας µε µερική απασχόληση, εφαρµόζονται δε επ' αυτής οι 
κανόνες περί άκυρης σύµβασης εργασίας και ο µισθωτός αποκτά αξιώσεις µε βάση 
τις διατάξεις για τον αδικαιολόγητο πλουτισµό. Κατά συνέπεια, όπως σε κάθε 
περίπτωση άκυρης σύµβασης εργασίας, ο εργοδότης υποχρεούται, κατ' άρθ. 904 και 
908 ΑΚ, να αποδώσει στον εργαζόµενο, ως καθιστάµενος αδικαιολόγητα 
πλουσιότερος, την ωφέλεια που αποκόµισε, δηλ. την αµοιβή την οποία αναγκαίως θα 
κατέβαλλε, εάν ήταν έγκυρη η σύµβαση εργασίας, υπό τις επικρατούσες στον τόπο 
παροχής της συνθήκες, για την ίδια εργασία σε πρόσωπο µε τις ικανότητες και τα 
προσόντα του απασχοληθέντος, χωρίς, όµως, να λαµβάνονται υπόψη τα επιδόµατα 
γενικά που προσιδιάζουν στην προσωπική κατάσταση του εργαζοµένου, εφόσον αυτά 
δεν θα συνέτρεχαν κατ' ανάγκην στο πρόσωπο του δυναµένου ν' απασχοληθεί 
εγκύρως µισθωτού, και η οποία (αποδοτέα από τον εργοδότη ωφέλεια) δεν µπορεί σε 
κάθε περίπτωση να είναι κατώτερη από τις αποδοχές που προβλέπουν οι οικείες ΣΣΕ 
ή ∆Α. (Β) Εξάλλου, σύµφωνα µε τις από 7-9-1978 και 24-1-1978 ιδιωτικές 
συµφωνίες, τα κείµενα των οποίων αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της από 14-11-
1989 ΣΣΕ "για τους όρους αµοιβής και εργασίας των υπαλλήλων-µελών της Ενώσεως 
Ηµερησίων Εφηµερίδων Αθηνών που απασχολούνται σε εφηµερίδες µέλη της 
Ενώσεως Ιδιοκτητών Ηµερησίων Εφηµερίδων Αθηνών", οι συντάκτες-µέλη της 
ΕΣΗΕΑ που απασχολούνται σε εφηµερίδες-µέλη της ΕΙΗΕΑ υπάγονται στο 
καθεστώς της πενθήµερης εργασίας. Τέλος, από τον συνδυασµό των διατάξεων της 
8900/1946 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας, όπως 
ερµηνεύθηκε µε την ΥΑ 25825/1951, και των άρθ. 1 παρ. 2, 7§1 και 10 παρ. 1 και 5 
του Β∆ 748/1966 προκύπτει ότι ο µισθωτός που εργάζεται κατά την Κυριακή, αφενός 
µεν δικαιούται να λάβει 75% προσαύξηση επί του 1/25 του µηνιαίου µισθού του 
αφετέρου δε, αν εργάζεται άνω των πέντε (5) ωρών κατά την Κυριακή δικαιούται 
ανεξαρτήτως του κύρους της συµφωνίας περί της απασχολήσεως ταύτης και των 
λοιπών ενδεχοµένων συνεπειών, αναπληρωµατική εβδοµαδιαία ανάπαυση διαρκείας 
24 συνεχών ωρών κατ' άλλη εργάσιµη ηµέρα της αρξαµένης την Κυριακή εβδοµάδος, 
αρχοµένων από την ώρα λήξεως της εργασίας, καθοριζοµένη από τον εργοδότη, και 
σε περίπτωση µη χορήγησης της αναπληρωµατικής αυτής ανάπαυσης, για την οποία, 
σηµειωτέον, δεν απαιτείται από το νόµο αίτηση του εργαζοµένου, δικαιούται αυτός 
επιπλέον και το 1/25 του µισθού του κατά τις διατάξεις για τον αδικαιολόγητο 
πλουτισµό, τούτο δε ισχύει και για τον µισθωτό που εργάζεται Κυριακή ως έκτη 
ηµέρα υπό το σύστηµα της πενθήµερης εβδοµαδιαίας εργασίας και αµείβεται µε 
µηνιαίο µισθό, δικαιούται δηλ. και αυτός την ως άνω προσαύξηση, µισθωτός δε που 
εργάζεται κατά την Κυριακή µέχρι πέντε (5) ώρες δύναται να αξιώσει ισόχρονη 
αναπληρωµατική εβδοµαδιαία ανάπαυση από τον εργάσιµο χρόνο άλλης ηµέρας της 
αρξαµένης την Κυριακή εβδοµάδας, απαιτείται εποµένως στην περίπτωση αυτή 
αίτηση του µισθωτού για χορήγηση ισόχρονης αναπληρωµατικής ηµέρας ανάπαυσης.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 159, 904, 908,  
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Νόµοι: 1892/1990, άρθ. 38, 
Νόµοι: 2639/1998, άρθ. 2,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 *Ελ∆νη 2012.1570  
 
Μονοµερής βλαπτική µεταβολή - Μεταβολή όρων εργασίας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1896 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Μονοµερής βλαπτική µεταβολή των όρων της σύµβασης. ∆ικαιώµατα µισθωτού. 
∆ιευθύνοντες υπάλληλοι. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Αναιρείται η προσβαλλόµενη 
απόφαση. 
- Από τον συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 7 παρ. 1 του Ν. 2112/1920, 648, 
652, 656, 349 έως 351 ΑΚ και 5 παρ. 3 του Ν. 3198/1955 προκύπτει ότι η µονοµερής 
βλαπτική µεταβολή των όρων της σύµβασης εργασίας που επιχειρείται από τον 
εργοδότη δεν συνεπάγεται αφ' εαυτής τη λύση της εργασιακής συµβάσεως αόριστου 
χρόνου, αλλά παρέχει στον µισθωτό το δικαίωµα είτε να τη θεωρήσει ως άτακτη 
καταγγελία της συµβάσεως και να απαιτήσει την καταβολή της νόµιµης 
αποζηµίωσης, είτε να εµµείνει στη σύµβαση αξιώνοντας την τήρηση των 
συµφωνηθέντων όρων, εάν δε ο εργοδότης αποκρούει την προσφερόµενη µε τους 
όρους αυτούς εργασία, καθιστάµενος έτσι υπερήµερος, να απαιτήσει την καταβολή 
των αποδοχών υπερηµερίας, κατά το άρθρο 656 ΑΚ, ή την ικανοποίηση άλλης 
αξίωσης που συνδέεται µε την υπερηµερία του εργοδότη. Εξάλλου, από τον 
συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 57, 59, 281, 288, 648, 652, 914, 932 του ΑΚ, 
2 παρ. 1, και 22 παρ. 1 και 2 του Συντ/τος προκύπτει ότι αν η ως άνω βλαπτική 
µεταβολή των όρων της συµβάσεως υπό τις περιστάσεις, υπό τις οποίες επιχειρείται, 
είναι αντίθετη προς την καλή πίστη και ενέχει καταχρηστική ενάσκηση του 
διευθυντικού δικαιώµατος µε αποτέλεσµα την παράνοµη προσβολή της 
προσωπικότητας του µισθωτού, µπορεί ο τελευταίος να αξιώσει από τον υπαίτιο, 
εκτός των άλλων, και χρηµατική ικανοποίηση, για την ηθική βλάβη που υπέστη από 
τον υποβιβασµό και την ανεπίτρεπτη επαγγελµατική του µείωση (ΑΠ 1414/2001, 
542/1999).  
- Κατά την έννοια του άρθρου 2 εδ. α' της ∆ιεθνούς Συµβάσεως της Ουάσιγκτον 
"περί περιορισµού των ωρών εργασίας στις βιοµηχανικές επιχειρήσεις", που 
κυρώθηκε µε το ν. 2269/1920, ως πρόσωπα που κατέχουν θέσεις εποπτείας ή 
διευθύνσεως ή εµπιστοσύνης, επί των οποίων κατά τη σύµβαση αυτή δεν 
εφαρµόζονται οι διατάξεις της που αναφέρονται στο νόµιµο ηµερήσιο ή εβδοµαδιαίο 
ωράριο εργασίας των µισθωτών, θεωρούνται εκείνα στα οποία, λόγω του ότι 
διαθέτουν εξαιρετικά προσόντα ή τους έχει ιδιαίτερη εµπιστοσύνη ο εργοδότης, 
ανατίθενται καθήκοντα γενικότερης διευθύνσεως της επιχειρήσεως ή τοµέα αυτής και 
εποπτεία του προσωπικού, έτσι ώστε όχι µόνο επηρεάζουν αποφασιστικά τις 
κατευθύνσεις και την εξέλιξη της επιχειρήσεως, αλλά και διακρίνονται εµφανώς από 
τους άλλους υπαλλήλους, γιατί ασκούν δικαιώµατα του εργοδότη σε µεγάλο βαθµό, 
µεταξύ των οποίων περιλαµβάνεται η πρόσληψη ή η απόλυση προσωπικού, η 
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ανάληψη ποινικών ευθυνών σε σχέση µε την τήρηση της νοµοθεσίας στην επιχείρηση 
για το συµφέρον των εργαζοµένων και η λήψη σηµαντικών αποφάσεων για την 
επίτευξη του σκοπού στον οποίο αποβλέπει ο εργοδότης και τα οποία συνήθως 
αµείβονται µε αποδοχές που υπερβαίνουν κατά πολύ τα ελάχιστα όρια ή τις 
καταβαλλόµενες στους άλλους µισθωτούς αποδοχές. ∆εν είναι όµως αναγκαίο να 
συντρέχουν όλες οι παραπάνω ή και άλλες περιστάσεις για να χαρακτηρισθεί κάποιος 
µισθωτός ως διευθύνων υπάλληλος, αφού η έννοια του διευθύνοντος, ανεξαρτήτως 
του αν ο εργαζόµενος έχει ή όχι τον τίτλο του κατόχου αυτής, αποδίδεται µε βάση τα 
αντικειµενικά κριτήρια της καλής πίστεως και της κοινής πείρας και λογικής από τη 
φύση των παρεχόµενων υπηρεσιών, που κρίνονται ενιαίως, καθώς και από την 
ιδιάζουσα θέση εκείνου που τις παρέχει, τόσο προς τον εργοδότη, όσο και προς τους 
λοιπούς εργαζοµένους. Γι' αυτό τα πρόσωπα αυτά, αν και δεν παύουν να είναι 
µισθωτοί, συνδεόµενοι µε τον εργοδότη µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας, εξαιρούνται 
της εφαρµογής των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας περί χρονικών ορίων 
εργασίας, περί εβδοµαδιαίας αναπαύσεως, περί αποζηµιώσεως η προσαυξήσεως για 
την υπερωριακή ή κατά Κυριακές και εορτές εργασία, καθώς και περί χορηγήσεως 
ετήσιας άδειας αναψυχής, οι οποίες είναι ασυµβίβαστες προς την εξέχουσα θέση τους 
και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων που ανέλαβαν µε τη σύµβαση τους (ΑΠ 
2168/2007, 1047/2007).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 57, 59, 281, 288, 349, 350, 351, 648, 652, 656, 914, 932, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 19, 
Νόµοι: 2112/1920, άρθ. 7,  
Νόµοι: 3198/1955, άρθ. 5,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * Ελ∆νη 2012.1601  
 
Μονοµερής βλαπτική µεταβολή - Μεταβολή όρων εργασίας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 13 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Μονοµερής µεταβολή των όρων εργασίας. ΕΡΤ ΑΕ. 
- Από τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 του Ν. 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. Ειδικότερα ο µονοµερής προσδιορισµός των όρων εργασίας, που επιχειρεί ο 
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εργοδότης βάσει του διευθυντικού του δικαιώµατος, πρέπει να υπηρετεί τους 
σκοπούς του δικαιώµατος αυτού, δηλαδή την κατά το δυνατόν καλύτερη αξιοποίηση 
της εργασίας και την προσφορότερη οργάνωση της επιχείρησης. Αν ο µονοµερής 
προσδιορισµός της παροχής εργασίας δεν αποβλέπει στην πραγµατοποίηση των 
παραπάνω σκοπών, αλλά άλλων, άσχετων µε αυτούς, επιδιώξεων του εργοδότη, τότε 
δεν υπάρχει χρήση αλλά κατάχρηση του διευθυντικού δικαιώµατος. Και τούτο γιατί η 
καλή πίστη επιβάλλει στο φορέα του δικαιώµατος να λαµβάνει υπόψη, κατά την 
άσκηση του και κατά το µέτρο που επιβάλλουν οι περιστάσεις, τα δικαιολογηµένα 
συµφέροντα και τις δικαιολογηµένες προσδοκίες του άλλου µέρους. Τούτο, ιδίως, 
επιβάλλεται επί συµβάσεως παροχής εξαρτηµένης εργασίας, καθόσον το διευθυντικό 
δικαίωµα του εργοδότη για προσδιορισµό των όρων εκπλήρωσης της παροχής από το 
µισθωτό αποτελεί µονοµερή εξουσία αυτού, η άσκηση της οποίας υπόκειται στους 
περιορισµούς που επιβάλλουν η καλή πίστη, τα χρηστά ήθη, ο κοινωνικός ή 
οικονοµικός σκοπός του δικαιώµατος, έστω και αν η εξουσία αυτού στηρίζεται στο 
νόµο ή στη συµφωνία των µερών.  
- 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. Τέτοια περίπτωση 
βλαπτικής µεταβολής της συµβάσεως εργασίας, κατά παράβαση του άρθρου 281 ΑΚ, 
συντρέχει και όταν ο εργοδότης, στα πλαίσια της γενοµένης οργανωτικής 
αναδιαρθρώσεως της επιχειρήσεώς του, τοποθετεί τον µισθωτό σε άλλη υπηρεσία σε 
σχέση µε εκείνη, στην οποία προηγουµένως είχε τοποθετηθεί, και µε άλλο 
αντικείµενο απασχολήσεως, εφόσον τα νέα αυτά καθήκοντα είναι υποδεέστερα για 
τον εργαζόµενο και συνεπάγονται άµεση ή έµµεση υλική ζηµιά, όπως µείωση των 
αποδοχών του ή ηθική βλάβη. Στην περίπτωση αυτή, ο µισθωτός δικαιούται, κατά τις 
συνδυασµένες διατάξεις των άρθρων 648, 652, 656, 349 - 351 του ΑΚ, 7 παρ. 1 του 
Ν. 2112/1920 και 5 παρ. 3 του Ν. 3198/1955, εκτός άλλων, αφού εκφράσει την 
αντίδρασή του για τη βλαπτική µεταβολή, να παραµείνει στη νέα εργασία του και να 
προσφύγει στο δικαστήριο, ζητώντας να τον απασχολεί ο εργοδότης στην υπηρεσία, 
που προηγουµένως ήταν τοποθετηµένος ή σε παρεµφερή υπηρεσία και να του 
καταβάλει τη διαφορά µεταξύ των αποδοχών, που είχε για την εργασία του στην 
προηγούµενη υπηρεσία και των αποδοχών, που του καταβάλλει για τα νέα καθήκοντά 
του. Επιπλέον, εάν η επιχειρηθείσα από τον εργοδότη µεταβολή, καθ' υπέρβαση των 
τασσοµένων από τη διάταξη του άρθρου 281 ΑΚ ορίων, προσβάλλει την 
προσωπικότητα του µισθωτού (57 ΑΚ), ως προς την επαγγελµατική του αξία και τον 
εκθέτει στους συναδέλφους του και γενικά στο κοινωνικό του περιβάλλον, ο 
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µισθωτός µπορεί να αξιώσει χρηµατική ικανοποίηση για την ηθική του βλάβη από 
την παραπάνω πράξη του εργοδότη.  
- Στο άρθρο 10 παρ. 9-11 του ιδρυτικού της εκκαλούσας νόµου 1730/1987 ορίζεται 
ότι "9. Η ΕΡΤ. Α. Ε. λειτουργεί µε βάση τον Υπηρεσιακό Οργανισµό, το Γενικό 
Κανονισµό Προσωπικού, τον Κανονισµό ∆ιενέργειας Προµηθειών και Εκτέλεσης 
Έργων και τον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας της ΕΡΤ ΑΕ. 10. Με τον 
Υπηρεσιακό Οργανισµό της ΕΡΤ ΑΕ ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν την 
συγκρότηση των υπηρεσιών και επιτροπών, τον καθορισµό των αρµοδιοτήτων των 
γενικών διευθύνσεων, την κατανοµή των αρµοδιοτήτων στις ειδικότερες υπηρεσίες, 
την κατανοµή της παραγωγής στους τοµείς, τις θέσεις και τον αριθµό του 
προσωπικού και γενικά κάθε λεπτοµέρεια, σχετική µε την οργάνωση και λειτουργία 
της ΕΡΤ - ΑΕ. 11. Με την επιφύλαξη της εφαρµογής των συλλογικών συµβάσεων 
εργασίας και των διαιτητικών αποφάσεων, ο Γενικός Κανονισµός Προσωπικού 
προβλέπει και ρυθµίζει γενικά και ειδικά προσόντα για την πρόσληψη και απόλυση 
προσωπικού, τις σχέσεις, το είδος και τις διακρίσεις της απασχόλησης µε σύµβαση 
εργασίας ή έργου ή έµµισθης εντολής .... και γενικά όλα τα θέµατα κατάστασης του 
προσωπικού της ΕΡΤ ΑΕ".Ο ως άνω Γενικός Κανονισµός προσωπικού της 
εκκαλούσας, ο οποίος εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 19 παρ. 4 του νόµου 
1730/1987, εγκρίθηκε µε την υπ' αριθ. 8256/Ζ2/815/1989 απόφαση του Αναπληρωτή 
Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως, δηµοσιεύθηκε νοµίµως (ΦΕΚ 283/20.4.1989 
τ. Β') και έχει συνεπώς ισχύν νόµου, ορίζει στο άρθρο 13 παρ. 12 "Στους υπαλλήλους 
που ασκούν καθήκοντα Προϊσταµένου Υπηρεσιακών Μονάδων της ΕΡΤ - ΑΕ ή των 
Υπηρεσιών που επιτρέπεται απόσπαση για υπηρεσιακούς λόγους, καταβάλλεται κατά 
τον χρόνο άσκησης των καθηκόντων αυτών επίδοµα .... ", στο άρθρο 18 παρ. 8 
"Προϊστάµενοι των Υπηρεσιακών Μονάδων, εφόσον προέρχονται από το Τακτικό 
Προσωπικό, τοποθετούνται υπάλληλοι µε βαθµό Α' των κλάδων Τριτοβάθµιας ή 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ... ", στην παρ. 9 "Η ανάθεση καθηκόντων γίνεται ως 
εξής: α) Προϊσταµένων Ραδιοφωνικών Σταθµών από τον Πρόεδρο ∆Σ - ∆/ντα 
Σύµβουλο της ΕΡΤ ΑΕ µετά από εισήγηση του Γενικού ∆ιευθυντή ΕΡΑ", β) 
Προϊσταµένων Υπηρεσιακών Μονάδων, που υπάγονται στον Πρόεδρο ∆/ντα 
Σύµβουλο, από τον ίδιο, γ) Προϊσταµένων Τοµέων ∆ιευθύνσεων και Ανεξαρτήτων 
Υποδιευθύνσεων από τον αρµόδιο Γενικό ∆ιευθυντή, δ) Προϊσταµένων όλων των 
άλλων υπηρεσιακών µονάδων από το Π. Υ. Σ µετά από εισήγηση του αρµοδίου 
Προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης", στην παρ. 11 "Η ανάθεση καθηκόντων προϊσταµένου 
ισχύει για τρία (3) χρόνια. Οι Προϊστάµενοι όλων των υπηρεσιακών µονάδων 
επαναξιολογούνται κάθε τρία χρόνια από τα ίδια όργανα που αποφάσισαν την 
ανάθεση. Βασικά κριτήρια επαναξιολόγησης είναι α) Η εξέλιξη του κόστους 
λειτουργίας της µονάδας, β) Η εξέλιξη της παραγωγής, παραγωγικότητας της 
µονάδας και γ) Οι πρωτοβουλίες περιορισµού της γραφειοκρατίας", στην παρ. 12 του 
αυτού ως άνω άρθρου "Με απόφαση του οργάνου που τον επέλεξε και µε την ίδια 
διαδικασία προϊστάµενος µπορεί να απαλλαγεί από τα καθήκοντά του και πριν από τη 
λήξη της 3 ετίας, λόγω πληµµελούς άσκησης των καθηκόντων του µε βάση 
συγκεκριµένα στοιχεία. Η παρούσα δεν ισχύει για την απαλλαγή από τα καθήκοντά 
τους των Προϊστάµενων Τοµέων και των ∆ιευθυντών", στην παρ. 14 "Το προσωπικό 
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που δεν ασκεί ή έπαψε να ασκεί καθήκοντα προϊσταµένου, αποτελεί βασικό 
προσωπικό και εκτελεί υπηρεσιακό έργο της ειδικότητάς του, ανεξάρτητα από το 
βαθµό ή το µισθολογικό κλιµάκιο που κατέχει", στην παρ. 15 "η εκτέλεση 
καθηκόντων προϊσταµένου δεν διαφοροποιεί το µισθολογικό κλιµάκιο του 
υπαλλήλου που ασκεί τα καθήκοντα αυτά", ενώ στο άρθρο 19 παρ. 1 του ίδιου ΓΚΠ 
ορίζεται: "Οι θέσεις της ιεραρχικής κλίµακας του προσωπικού της ΕΡΤ - ΑΕ είναι οι 
εξής: Πρόεδρος- ∆/νων Σύµβουλος, Γενικοί ∆ιευθυντές, Προϊστάµενοι ∆ιευθύνσεων, 
Τοµεάρχες, Προϊστάµενοι τοπικών Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθµών, 
Προϊστάµενοι Υποδιευθύνσεων, Προϊστάµενοι Τµηµάτων Κέντρων Εκποµπής 
Γραµµατείας ∆Σ, Προϊστάµενοι Κλιµακίων Γραφείων". Τέλος, σύµφωνα µε το άρθρο 
64 του Υπηρεσιακού Οργανισµού της ΕΡΤ - ΑΕ, ο οποίος εκδόθηκε κατ' 
εξουσιοδότηση των άρθρων 10 και 19 παρ 4. του νόµου 1730/1987, εγκρίθηκε µε την 
υπ' αριθµ. 22969/Ε1/4049/17-10-2001 απόφαση των Υπουργών Τύπου και Μέσων 
Μαζικής Ενηµέρωσης και Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, 
δηµοσιεύθηκε νοµίµως (ΦΕΚ 1405Β/22-10-2001) και επέχει ισχύ νόµου: "Για το 
συντονισµό των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραµµάτων δύναται να ορίζεται 
για κάθε πρόγραµµα Συντονιστής Προγράµµατος µε αρµοδιότητα: την 
παρακολούθηση και το συντονισµό του έργου των αρµοδίων υπηρεσιών της Γενικής 
∆ιεύθυνσης, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή παρουσίαση του 
τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού προγράµµατος. Οι Συντονιστές Προγράµµατος 
ορίζονται µε απόφαση του αρµοδίου Γενικού ∆ιευθυντή και επιλέγονται είτε από το 
προσωπικό της ΕΡΤ - ΑΕ, είτε προσλαµβάνονται µε απόφαση του Προέδρου ∆Σ, 
∆ιευθύνοντος Συµβούλου και µε τη διαδικασία, που προβλέπεται για το Προσωπικό 
Ειδικών Θέσεων. Με την ίδια απόφαση τοποθέτησης καθορίζονται οι ειδικότερες 
αρµοδιότητες, καθώς και το ειδικό επίδοµα θέσης (εάν πρόκειται για προσωπικό της 
ΕΡΤ) ή οι όροι παροχής των υπηρεσιών τους στην εταιρεία (εάν πρόκειται για 
Προσωπικό Ειδικών θέσεων)". Από τις τελευταίες αυτές διατάξεις προκύπτει ότι ο 
Συντονιστής του Ραδιοφωνικού ή Τηλεοπτικού Προγράµµατος, του οποίου ο 
διορισµός είναι δυνητικός, δεν καταγράφεται µεν στην αναφερόµενη από το ΓΚΠ της 
εκκαλούσας ιεραρχία, αλλά, λόγω των ως άνω αρµοδιοτήτων του για παρακολούθηση 
και συντονισµό του έργου των αρµοδίων υπηρεσιών της Γενικής ∆ιεύθυνσης, 
ουσιαστικά κατατάσσεται σε επίπεδο διευθυντή, µετά τον αρµόδιο Γενικό ∆ιευθυντή, 
στον οποίο και µόνο λογοδοτεί.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 57, 200, 281, 288, 349, 350, 352, 648, 652, 656,  
Νόµοι: 2112/1920, άρθ. 7, 
Νόµοι: 3198/1955, άρθ. 5,  
Νόµοι: 3198/1955,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * Ελ∆νη 2012.1548, σχολιασµός Ι.Ν.Κ.  
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Μονοµερής βλαπτική µεταβολή - Μεταβολή όρων εργασίας 
∆ικαστήριο: Α/θµια Επιτροπή άρθρου 15 ν. 1264/1982 Πρωτοδικείου Θηβών 
Αριθµός απόφασης: 1046 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Μονοµερής µεταβολή των όρων της σύµβασης. Καταχρηστική άσκηση 
διευθυντικού δικαιώµατος. προσβολή προσωπικότητας. Παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Κατά το άρθρο 7 εδ. α' του Ν. 2112/1920, "πάσα µονοµερής µεταβολή των όρων της 
υπαλληλικής συµβάσεως, βλάπτουσα τον υπάλληλον θεωρείται ως καταγγελία 
ταύτης, δι' ην ισχύουσιν οι διατάξεις του παρόντος νόµου". Κατά την έννοια της 
διατάξεως αυτής, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις των άρθρων 648 και 652 ΑΚ, 
µονοµερής µεταβολή θεωρείται κάθε τροποποίηση των όρων εργασίας από τον 
εργοδότη που γίνεται κατ' αθέτηση της εργασιακής συµβάσεως, Για την εφαρµογή 
της εν λόγω διατάξεως απαιτείται η µονοµερής µεταβολή των όρων εργασίας να είναι 
βλαπτική για τον εργαζόµενο, δηλαδή να προκαλεί σ' αυτόν άµεση ή έµµεση υλική ή 
ηθική ζηµία. Σε περίπτωση που η ανωτέρω µονοµερής µεταβολή δεν είναι αντίθετη 
προς το νόµο και τους όρους της συµβάσεως και γίνεται κατ' ενάσκηση του 
διευθυντικού δικαιώµατος ο εργοδότης µπορεί να µεταβάλει τους όρους παροχής της 
εργασίας, έστω και σε βάρος του µισθωτού, ο οποίος προστατεύεται µόνο από τη 
διάταξη του άρθρου 281 ΑΚ, που απαγορεύει την κατάχρηση δικαιώµατος. 
Ειδικότερα ο µονοµερής προσδιορισµός των όρων εργασίας που επιχειρεί ο 
εργοδότης µε βάση το διευθυντικό δικαίωµα του, πρέπει να υπηρετεί τους σκοπούς 
του δικαιώµατος αυτού, δηλαδή την κατά το δυνατόν καλύτερη αξιοποίηση της 
εργασίας και την προσφορότερη οργάνωση της επιχείρησης. Αν ο µονοµερής 
προσδιορισµός της παροχής εργασίας δεν αποβλέπει στην πραγµατοποίηση των 
παραπάνω σκοπών, αλλά άσχετων µε αυτούς, επιδιώξεων του εργοδότη τότε δεν 
υπάρχει χρήση αλλά κατάχρηση του διευθυντικού δικαιώµατος, τούτο δε διότι η καλή 
πίστη επιβάλλει στο φορέα του δικαιώµατος να λαµβάνει υπόψη κατά την άσκηση 
του και κατά το µέτρο που επιβάλλουν οι περιστάσεις, τα δικαιολογηµένα 
συµφέροντα και τις δικαιολογηµένες προσδοκίες του άλλου µέρους. Αυτό 
επιβάλλεται ιδίως σε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας, καθόσον το διευθυντικό 
δικαίωµα του εργοδότη για προσδιορισµό των όρων εκπληρώσεως της παροχής από 
το µισθωτό αποτελεί µονοµερή εξουσία αυτού, η άσκηση της οποίας υπόκειται στους 
περιορισµούς που επιβάλλουν η καλή πίστη, τα χρηστά ήθη και ο κοινωνικός ή 
οικονοµικός σκοπός του δικαιώµατος, έστω και αν η εξουσία αυτού στηρίζεται στο 
νόµο ή στη συµφωνία των µερών. Κατά συνέπεια καταχρηστική άσκηση του 
διευθυντικού δικαιώµατος του εργοδότη υπάρχει, όταν η µονοµερής µεταβολή γίνεται 
απ' αυτόν σύµφωνα µε τους όρους της συµβάσεως, 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. Τέτοια 
καταχρηστική άσκηση του διευθυντικού δικαιώµατος του εργοδότη και βλαπτική 
µεταβολή των όρων της συµβάσεως εργασίας αποτελεί και η εκ µέρους του ανάθεση 
στον µισθωτό καθηκόντων υποδεέστερης ειδικότητας ή θέσης απ' αυτή που ήδη 
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κατείχε, χωρίς να δικαιολογείται από υπηρεσιακές ανάγκες κατά τρόπο που 
συνεπάγεται δυσµενείς υλικές ή ηθικές ως προς το κύρος και την προσωπικότητα του 
συνέπειες.  
- Από τον συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 57, 59, 288, 648, 652, 914, 932 
ΑΚ, 2 παρ. 2 και 22 του Συντάγµατος προκύπτει ότι, αν η ως άνω βλαπτική µεταβολή 
υπό τις περιστάσεις υπό τις οποίες επιχειρείται, είναι αντίθετη προς την καλή πίστη 
και ενέχει καταχρηστική ενάσκηση του διευθυντικού δικαιώµατος του εργοδότη, µε 
αποτέλεσµα την παράνοµη προσβολή της προσωπικότητας του µισθωτού, µπορεί ο 
τελευταίος να αξιώσει από τον υπαίτιο, εκτός των άλλων, και χρηµατική ικανοποίηση 
για την ηθική βλάβη που υπέστη από τον υποβιβασµό και την ανεπίτρεπτη 
επαγγελµατική του µείωση. Τέλος κρίσιµος χρόνος για το χαρακτηρισµό της 
µονοµερούς µεταβολής των όρων της συµβάσεως ως βλαπτικής ή µη, και δη για την 
κρίση ως προς τον χαρακτήρα της νέας θέσης, στην οποία τοποθετείται ο 
εργαζόµενος από τον εργοδότη, ως υποδεέστερης ή µη σε σχέση µε αυτήν που 
κατείχε προηγουµένως, είναι καταρχήν ο χρόνος πραγµατοποιήσεως της µεταβολής 
αυτής, αφού κατά το χρόνο αυτόν και µε τα υπάρχοντα τότε δεδοµένα καλείται και ο 
εργαζόµενος να την αποδεχθεί ή να την αποκρούσει, εφόσον όµως η µεταβολή αυτή 
κατά το χρόνο της πραγµατοποιήσεως της είναι οριστική και µόνιµη και όχι όταν η 
τοποθέτηση του µισθωτού γίνεται σε θέση προσωρινά υποδεέστερη της 
προηγουµένως κατεχόµενης, µε βεβαιότητα αναβαθµίσεως της στο προσεχές µέλλον 
µε την ανάθεση καθηκόντων ανάλογης σπουδαιότητας και κρίσιµων αρµοδιοτήτων 
για µεγάλο ή και απεριόριστο χρονικό διάστηµα.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 1 του ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως για 
παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου ιδρύεται, εάν αυτός δεν εφαρµοσθεί, αν και 
κατά τις σχετικές παραδοχές της αποφάσεως του δικαστηρίου της ουσίας δεν 
υπάρχουν οι πραγµατικές προϋποθέσεις εφαρµογής του ή αντίθετα, όταν αυτός 
εφαρµοσθεί µολονότι κατά τις παραδοχές αυτές, συντρέχουν οι πραγµατικές 
προϋποθέσεις εφαρµογής του ή εφαρµοσθεί εσφαλµένα, η δε παραβίαση εκδηλώνεται 
είτε µε ψευδή ερµηνεία, είτε µε κακή εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη υπαγωγή.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 19 του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται και εάν 
η απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως εάν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει 
αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζητήµατα που ασκούν ουσιώδη επίδραση 
στην έκβαση της δίκης. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει, ότι ο προβλεπόµενος απ' 
αυτήν λόγος αναιρέσεως ιδρύεται, όταν στην ελάσσονα πρόταση του νοµικού 
συλλογισµού δεν εκτίθενται πραγµατικά περιστατικά (έλλειψη αιτιολογίας )ή τα 
εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται µε βάση το πραγµατικό 
του εφαρµοστέου κανόνα δικαίου για την επέλευση της έννοµης συνέπειας που 
απαγγέλθηκε ή την άρνηση της.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 281, 648, 652,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 
Νόµοι: 2112/1920, άρθ. 7, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Μονοµερής βλαπτική µεταβολή - Μεταβολή όρων εργασίας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 63 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Μονοµερής βλαπτική µεταβολή των όρων της σύµβασης. Κατάχρηση διευθυντικού 
δικαιώµατος.Τοποθέτηση του µισθωτού σε άλλη υπηρεσία σε σχέση µε εκείνη, στην 
οποία είχε τοποθετηθεί προηγουµένως, και µε άλλο αντικείµενο, µε καθήκοντα 
υποδεέστερα για τον εργαζόµενο που συνεπάγονται άµεση ή έµµεση υλική ζηµία ή 
ηθική βλάβη µε την προσβολή της προσωπικότητάς του ως προς την επαγγελµατική 
αξία του.∆ικαιώµατα εργαζοµένου. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 648 και 652 του ΑΚ προκύπτει ότι στη σύµβαση 
εργασίας η ρύθµιση κάθε θέµατος που ανάγεται στην οργάνωση και λειτουργία της 
επιχειρήσεως για την επίτευξη των σκοπών της ανήκει στον εργοδότη και αποτελεί 
εκδήλωση του διευθυντικού δικαιώµατος αυτού . Έτσι ο εργοδότης δικαιούται να 
καθορίζει το είδος, τον τόπο, το χρόνο, τις συνθήκες εργασίας και γενικά τους όρους 
αυτής, εφόσον οι όροι αυτοί δεν έχουν προσδιορισθεί από κανόνες δικαίου ή την 
εργασιακή σύµβαση, πάντοτε όµως µε το βασικό περιορισµό που τίθεται από τα 
αντικειµενικά όρια του άρθρου 281 ΑΚ, µε την έννοια ότι ο εργοδότης δεν µπορεί να 
ασκεί αυτό καταχρηστικά. Εποµένως, η άσκηση του νοµίµου ή συµβατικού 
δικαιώµατος του εργοδότη κατά τρόπο που υπερβαίνει προφανώς τα όρια που 
επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο κοινωνικός ή οικονοµικός σκοπός του 
δικαιώµατος, δηλαδή κατά κατάχρηση αυτού, συνιστά µονοµερή βλαπτική µεταβολή 
της συµβάσεως εργασίας του µισθωτού, κατά την έννοια του άρθρου 7 παρ. 1 του Ν. 
2112/1920. Τέτοια µονοµερής βλαπτική µεταβολή κατά κατάχρηση του διευθυντικού 
δικαιώµατος συντρέχει και όταν ο εργοδότης στα πλαίσια της οργανωτικής 
αναδιάρθρωσης της επιχειρήσεως του, τοποθετεί το µισθωτό σε άλλη υπηρεσία σε 
σχέση µε εκείνη, στην οποία είχε τοποθετηθεί προηγουµένως, και µε άλλο 
αντικείµενο, εφόσον τα νέα αυτά καθήκοντα είναι υποδεέστερα για τον εργαζόµενο 
και συνεπάγονται άµεση ή έµµεση υλική ζηµία ή ηθική βλάβη µε την προσβολή της 
προσωπικότητάς του ως προς την επαγγελµατική αξία του. Στην περίπτωση αυτή ο 
µισθωτός µπορεί να αντιδράσει µε τους εξής τρόπους: α) να αποδεχθεί τη µεταβολή, 
οπότε συνάπτεται, κατά το άρθρο 361 ΑΚ, νέα τροποποιητική της αρχικής, η οποία 
είναι έγκυρη, εφόσον δεν αντιβαίνει σε απαγορευτική διάταξη νόµου ή στα χρηστά 
ήθη, β) να θεωρήσει τη µονοµερή βλαπτική µεταβολή ως καταγγελία από την πλευρά 
του εργοδότη και να αποχωρήσει από την εργασία αξιώνοντας την καταβολή της 
νόµιµης αποζηµιώσεως και γ) να εµµείνει στη σύµβαση και να ζητήσει την τήρηση 
των συµβατικών όρων.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 1 του ΚΠολ∆, λόγος αναιρέσεως για 
παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου ιδρύεται, εάν αυτός εφαρµοσθεί, αν κατά τις 
σχετικές παραδοχές της αποφάσεως του δικαστηρίου της ουσίας δεν υπάρχουν οι 
πραγµατικές προϋποθέσεις εφαρµογής του ή αντίθετα όταν δεν εφαρµοσθεί, µολονότι 
κατά τις παραδοχές αυτές, συντρέχουν οι πραγµατικές προϋποθέσεις εφαρµογής του 
ή εφαρµοσθεί εσφαλµένα, η δε παραβίαση εκδηλώνεται είτε µε ψευδή ερµηνεία, είτε 
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µε κακή εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη υπαγωγή. Ο ανωτέρω λόγος αναιρέσεως 
ελέγχεται µε βάση τα εκτιθέµενα στην προσβαλλόµενη απόφαση πραγµατικά 
περιστατικά και όχι µε βάση εκείνα που φέρεται να έχει επικαλεσθεί ο αναιρεσείων 
αλλά το δικαστήριο δεν τα εξέτασε ή δεν τα δέχθηκε.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 281, 361, 648, 652,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1,  
Νόµοι: 2112/1920, άρθ. 7,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Ξενοδοχοϋπάλληλοι - Προϋποθέσεις επαναπρόσληψης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 814 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Εποχιακές εργασίες. Υποχρέωση επαναπρόσληψης. Άσκηση δικαιώµατος 
εργαζοµένου. Υπερηµερία εργοδότη. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
- Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 5 της υπ' αριθµ. 112/1985 αποφάσεως του 
∆∆∆∆ Αθηνών, "για τους όρους αµοιβής και εργασίας του προσωπικού των πάσης 
φύσεως τουριστικών και επισιτιστικών καταστηµάτων όλης της χώρας", η οποία 
κηρύχθηκε εκτελεστή µε την υπ' αριθµ. 19980/1985 απόφαση του Υπουργού 
Εργασίας και κατατέθηκε νόµιµα στο Ειρηνοδικείο Αθηνών "οι επιχειρήσεις που δε 
λειτουργούν συνέχεια όλο το έτος (εποχιακές), δηλαδή αυτές που λειτουργούν µέχρι 
εννέα µήνες το χρόνο, υποχρεούνται να επαναπροσλάβουν το ίδιο προσωπικό, που 
απασχόλησαν κατά την προηγούµενη περίοδο. Προϋπόθεση για να ασκηθεί το 
δικαίωµα αυτό από τον εργαζόµενο αποτελεί η γραπτή δήλωση-ειδοποίησή του προς 
τον εργοδότη, που γίνεται µέσω της οικείας οργάνωσής του, µέχρι 1η Φεβρουαρίου, 
για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν τη θερινή περίοδο και µέχρι 1η Σεπτεµβρίου, για 
όσες λειτουργούν τη χειµερινή περίοδο. Το δικαίωµα αυτό του εργαζοµένου µπορεί 
να ασκηθεί και µε προφορική δήλωσή του προς τον εργοδότη του, εφόσον αυτό έχει 
καθιερωθεί σιωπηρά µε την, επί σειρά ετών άσκησή του, κατά τον ίδιο τρόπο, ο 
οποίος έχει γίνει αποδεκτός και από τον εργοδότη, µε συνέπεια την καθιέρωση 
σχετικής επιχειρησιακής συνήθειας, η οποία, ως ευνοϊκότερη για τον εργαζόµενο, 
επικρατεί της ως άνω προβλεπόµενης ρύθµισης από το νόµο (∆ιαιτητική Απόφαση- 
Α.Π. 524/2008, 1146/2004, 1738/1988). Εφόσον γίνει η κατά τα άνω δήλωση του 
εργαζοµένου, η επιχείρηση υποχρεούται να προσλάβει αυτόν κατά τη νέα περίοδο, 
τουλάχιστον από 1ης Ιουλίου και για τις περιοχές Κρήτης, Ρόδου και Κερκύρας, από 
την 25η Μαΐου. Σε διαφορετική περίπτωση και µε την προϋπόθεση, βέβαια, ότι ο 
εργαζόµενος προσέλθει για ανάληψη εργασίας, η επιχείρηση, εφόσον δεν τον 
επαναπροσλαµβάνει, ήτοι δεν αποδέχεται την προσφερόµενη από τον µισθωτό 
εργασία του, µολονότι έχει νόµιµη προς τούτο υποχρέωση, περιέρχεται σε κατάσταση 
υπερηµερίας εργοδότη, κατ' άρθρο 656 Α.Κ., µε συνέπεια να παρέχεται η δυνατότητα 
στον εργαζόµενο, να απαιτήσει την καταβολή µισθών υπερηµερίας, ήτοι την 
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καταβολή των όσων ο µισθωτός θα κέρδιζε, αν είχε (επανα)προσληφθεί από την 
επιχείρηση.  
- Σύµφωνα µε το άρθρο 656 εδ.2 του ΑΚ, ο µισθωτής, επί οφειλής µισθών 
υπερηµερίας, έχει δικαίωµα να αφαιρέσει από το µισθό κάθε τι που ο εκµισθωτής 
(µισθωτός) ωφελήθηκε από τη µαταίωση της εργασίας ή από την παροχή της αλλού. 
Για την εφαρµογή της διατάξεως αυτής απαιτείται η ύπαρξη αιτιώδους συνάφειας 
ανάµεσα στην υπερηµερία και στην ωφέλεια, η οποία (ωφέλεια) πρέπει να είναι 
πραγµατική και να πραγµατοποιήθηκε τον ίδιο χρόνο, που θα παρεχόταν η εργασία 
από τον µισθωτό, αν αυτή δεν είχε αποκρουστεί.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 648, 653, 656, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1,  
Νόµοι: 1545/1985, άρθ. 18,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * Ελ∆νη 2012.1553  
 
Παραγραφή - Αξιώσεις υπαλλήλων νπδδ  
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 305 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Παραγραφή. Υπάλληλοι Ο.Σ.Ε. Αρχή ισότητας. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 90 παρ. 3 του Ν 2362/1993 περί ∆ηµοσίου Λογιστικού 
κ.λ.π., που ισχύει, κατ΄ άρθρο 119 αυτού, από 1.1.1996, ο χρόνος παραγραφής των 
αξιώσεων των υπαλλήλων του ∆ηµοσίου, πολιτικών ή στρατιωτικών, που συνδέονται 
µε αυτό µε σχέση δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που αφορούν αποδοχές ή άλλες κάθε 
φύσεως απολαβές αυτών ή αποζηµιώσεις, έστω και αν βασίζονται σε παρανοµία των 
οργάνων του ∆ηµοσίου ή στις περί αδικαιολογήτου πλουτισµού διατάξεις, 
παραγράφονται µετά διετία από της γενέσεώς τους. Εξάλλου, κατά τη διάταξη του 
άρθρου 2 παρ. 3, του Ν∆ 4/4.9.1935 "περί διοικήσεως των Σιδηροδρόµων του 
Ελληνικού Κράτους και συµπληρώσεως της περί σιδηροδρόµων νοµοθεσίας", η 
οποία διατηρήθηκε σε ισχύ και µετά τον ΑΝ 392/1968, οι ΣΕΚ απολαµβάνουν ως 
προς τις αστικές τους σχέσεις όλων των προνοµίων του ∆ηµοσίου (δικαστικών κ.λπ.). 
Ειδικότερα ορίζεται στο εδ. 2 ότι "οι διατάξεις περί παραγραφής των κατά του 
∆ηµοσίου απαιτήσεων και περί τόκου υπερηµερίας εφαρµόζονται επίσης και για τους 
ΣΕΚ". Η εκµετάλλευση του δικτύου των Ελληνικών Σιδηροδρόµων αποτελεί 
µονοπώλιο του ∆ηµοσίου, που το είχε εκχωρήσει στο νοµικό πρόσωπο δηµοσίου 
δικαίου µε την επωνυµία "Σιδηρόδροµοι Ελληνικού Κράτους" (ΣΕΚ). Οι βασικοί 
όροι της εκµετάλλευσης αυτής διατυπώθηκαν αρχικά µεν στο από 4/4-9-1935 ως άνω 
νοµοθετικό διάταγµα, διευρύνθηκαν δε αργότερα µε το Ν∆ 4246/1962. Οι δύο αυτοί 
νόµοι καταργήθηκαν κατά ένα µέρος µε το άρθρο 9 του ΑΝ 392/1968. 
Επακολούθησε το άρθρο 21 παρ. 2 του Ν∆ 674/1970 "περί ιδρύσεως Οργανισµού 
Σιδηροδρόµων Ελλάδος", µε το οποίο διαλύθηκε το νοµικό πρόσωπο δηµοσίου 
δικαίου των ΣΕΚ. Με τα άρθρα δε 1 και 2 του ιδίου νοµοθετικού διατάγµατος 
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ιδρύθηκε ο ΟΣΕ, ως νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, το οποίο λειτουργεί έκτοτε 
και µέχρι σήµερα µε τη µορφή της ανώνυµης εταιρίας. Στο άρθρο 4 παρ. 1 του Ν∆ 
674/1970, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του Ν∆ 1116/1972, ορίζεται ότι από 
της ιδρύσεώς του ο ΟΣΕ αναλαµβάνει το αποκλειστικό δικαίωµα, την ευθύνη και 
αρµοδιότητα των συγκοινωνιακών και µεταφορικών υπηρεσιών που ήδη διεξάγονται 
και παρέχονται από το νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία 
Σιδηρόδροµοι Ελληνικού Κράτους (ΣΕΚ), οι υπηρεσίες δε αυτές "µεθ΄ όλων των 
συµπαραµαρτούντων δικαιωµάτων, υποχρεώσεων, προνοµίων και καθηκόντων των 
ΣΕΚ περιέρχονται αυτοδικαίως και άνευ οιασδήποτε µεταβολής εις το Ελληνικό 
∆ηµόσιο, µεταβιβαζόµενα αυτοδικαίως δυνάµει του παρόντος εις τον ΟΣΕ όστις 
διαδέχεται ούτω τους ΣΕΚ ως καθολικός αυτών διάδοχος". Περαιτέρω, κατά το 
άρθρο 4 παρ. 1 και 2 του Συντάγµατος, οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόµου. Οι 
Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώµατα. Με τη διάταξη αυτή καθιερώνεται 
όχι µόνον η ισότητα των Ελλήνων πολιτών έναντι του νόµου, αλλά και η ισότητα του 
νόµου έναντι αυτών, µε την έννοια ότι ο νοµοθέτης κατά τη ρύθµιση ουσιωδώς 
οµοίων πραγµάτων, σχέσεων ή καταστάσεων και κατηγοριών προσώπων δεν µπορεί 
να νοµοθετεί κατά διαφορετικό τρόπο, εισάγοντας εξαιρέσεις και κάνοντας 
διακρίσεις, εκτός αν η διαφορετική ρύθµιση δεν είναι αυθαίρετη, αλλά επιβάλλεται 
από λόγους γενικότερου κοινωνικού ή δηµοσίου συµφέροντος, η συνδροµή των 
οποίων υπόκειται στον έλεγχο των δικαστηρίων. Σύµφωνα µε το άρθρο 20 παρ. 1 του 
Συντάγµατος, καθένας έχει δικαίωµα στην παροχή έννοµης προστασίας από τα 
δικαστήρια και µπορεί να αναπτύξει σ΄ αυτά τις απόψεις του για τα δικαιώµατα ή τα 
συµφέροντά του, όπως νόµος ορίζει. Κατά το άρθρο 22 παρ. 1β του Συντάγµατος, 
όλοι οι εργαζόµενοι, ανεξάρτητα από φύλλο ή άλλη διάκριση, έχουν δικαίωµα ίσης 
αµοιβής για παρεχόµενη εργασία ίσης αξίας. Κατά το άρθρο 25 παρ. 1 του 
Συντάγµατος, τα δικαιώµατα του ανθρώπου, ως ατόµου και ως µέλους του 
κοινωνικού συνόλου, τελούν υπό την εγγύηση του Κράτους. Κατά την έννοια των 
διατάξεων αυτών, η αρχή της ισότητας των διαδίκων, που συνιστά ειδική εκδήλωση 
της αρχής της ισότητας, επιβάλλει την ίση µεταχείρισή τους από τους νόµους που 
προσδιορίζουν τους όρους της δικαστικής προστασίας. Εποµένως, διατάξεις νόµων, 
µε τις οποίες αναγνωρίζεται υπέρ ενός διαδίκου ευνοϊκή µεταχείριση ως προς το 
ανωτέρω δικαίωµα, µε αποτέλεσµα να τίθεται αυτός σε θέση πλεονεκτικότερη από 
εκείνη του αντιδίκου του, είναι ανίσχυρες. Στην προκείµενη περίπτωση το Εφετείο 
Λάρισας µε την προσβαλλόµενη µε αριθ. 390/2004 απόφασή του δέχθηκε, σε σχέση 
µε τον λόγο έφεσης των εναγοµένων και ήδη αναιρεσειόντων ως προς τον ισχυρισµό 
(ένσταση) περί παραγραφής των ενδίκων αξιώσεων τους, ότι η εναγοµένη και ήδη 
αναιρεσίβλητη ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία "Οργανισµός Σιδηροδρόµων 
Ελλάδος (ΟΣΕ) ΑΕ" απολαµβάνει όλων των προνοµίων του ∆ηµοσίου (αρ. 4 Ν∆ 
674/1970) και εποµένως οι κατ' αυτής απαιτήσεις από διαφορές αποδοχών και κάθε 
φύσεως απολαβών υπόκεινται στην διετή βραχυπρόθεσµη παραγραφή (άρ. 90 παρ. 3 
ν. 2362/1995), ότι οι αναιρεσείοντες µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας αορίστου 
χρόνου προσλήφθηκαν από την εναγοµένη και προσέφεραν τις υπηρεσίες τους σ' 
αυτήν ως υπάλληλοι του τµήµατος κίνησης αυτής κατά το χρονικό διάστηµα των 
ετών 1994 έως 1998 και ότι οι επίδικες αξιώσεις τους για αποδοχές αδείας του ως 
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άνω χρονικού διαστήµατος (1994 - 1998) έχουν υποπέσει στην κατ' άρθρο 90 παρ. 3 
ν. 2362/1995 παραγραφή λόγω παρόδου διετίας από τη γένεσή τους. Με τις 
παραδοχές της αυτές η προσβαλλόµενη απόφαση αναγνώρισε υπέρ της 
αναιρεσίβλητης ευνοϊκή µεταχείριση ως προς το θέµα της βραχυπρόθεσµης 
παραγραφής, µε αποτέλεσµα να τίθεται αυτή σε θέση πλεονεκτικότερη από εκείνη 
των αναιρεσειόντων, χωρίς να δικαιολογείται τούτο από λόγους δηµοσίου 
συµφέροντος. Κατά το αρ. 250 αριθ. 17 ΑΚ σε πέντε χρόνια παραγράφονται οι 
αξιώσεις των κάθε είδους µισθών, στις οποίες περιλαµβάνονται και οι επίδικες 
αξιώσεις. Αλλά και οι απαιτήσεις κατά του δηµοσίου παραγράφονται µετά πενταετία, 
όπως ορίζεται στο αρθρο 90 παρ. 1 ν. 2362/1995, σύµφωνα µε το οποίο οποιαδήποτε 
απαίτηση κατά του ∆ηµοσίου παραγράφεται µετά πενταετία, εφόσον από άλλη γενική 
ή ειδική διάταξη δεν ορίζεται βραχύτερος χρόνος παραγραφής. Κατά συνέπεια η 
επέκταση της διάταξης περί διετούς παραγραφής του αρ. 90 παρ. 3 ν. 2362/1995 
(όπως και της προηγούµενης του αρ. 91 παρ. 3 Ν∆ 321/1969) και στον ΟΣΕ 
αντίκειται στις ως άνω διατάξεις του Συντάγµατος, της ΕΣ∆Α και του ∆ΣΑΠΑ, χωρίς 
αυτό να δικαιολογείται από λόγους γενικότερου κοινωνικού ή δηµοσίου 
συµφέροντος. Η κατοχυρωµένη στο Σύνταγµα ισότητα έναντι του νόµου 
συµπεριλαµβάνει την ισότητα των διαδίκων και σηµαίνει απονοµή των ιδίων 
δικαιωµάτων και υποχρεώσεων σε όλους τους διαδίκους, ανεξάρτητα από την 
ιδιότητά τους. Το προαναφερόµενο προνόµιο δεν είναι νοµικά λογικό να εφαρµόζεται 
υπέρ µιας ανώνυµης εταιρείας, όπως είναι πλέον η αναιρεσίβλητη (ΟΣΕ ΑΕ), αφού 
αυτή είναι νοµικά ισότιµη µε κάθε άλλη ανώνυµη εταιρεία και λειτουργεί σύµφωνα 
µε τους κανόνες της ελεύθερης οικονοµίας (ΟλΑΠ 11/2008).  
∆ιατάξεις: 
Σ: 250, 
Σ: 4, 20, 25, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1,  
Ν∆: 4246/1962,  
ΑΝ: 392/1968, άρθ. 2,  
Ν∆: 321/1969, άρθ. 91, 
Ν∆: 674/1970, άρθ. 21, 
Ν∆: 1116/1972, άρθ. 1,  
Νόµοι: 2362/1995, άρθ. 90, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Παραγραφή - Αξιώσεις υπαλλήλων νπδδ  
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1047 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Παραγραφή αξιώσεων κατά ΝΠ∆∆. 
- Από τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 1 του Συντάγµατος ,κατά την οποία οι Έλληνες 
είναι ίσοι ενώπιον του νόµου συνάγεται ότι το Σύνταγµα θεσπίζει όχι µόνο την 
ισότητα των Ελλήνων έναντι του νόµου, αλλά και την ισότητα του νόµου έναντι των 
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πολιτών, υπό την έννοια ότι ο νοµοθέτης δεσµεύεται όταν ρυθµίζει ουσιωδώς όµοια 
πράγµατα, σχέσεις ή καταστάσεις, που αφορούν περισσότερες κατηγορίες προσώπων, 
να µην εισάγει αδικαιολόγητες εξαιρέσεις και διακρίσεις, εκτός αν αυτές 
επιβάλλονται από λόγους γενικότερου κοινωνικού ή δηµόσιου συµφέροντος, την 
ύπαρξη των οποίων ελέγχουν τα δικαστήρια (ΟλΑΠ 3/2006, 23/2004,11/2003). 
Περαιτέρω, µε το άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής 
Σύµβασης, για την προστασία των δικαιωµάτων του Ανθρώπου και των Θεµελιωδών 
Ελευθεριών (ΕΣ∆Α) που κυρώθηκε µε το Ν∆53/1974 και έχει, σύµφωνα µε το άρθρο 
28 παρ. 1 του Συντάγµατος, αυξηµένη έναντι των κοινών νόµων τυπική ισχύ, ορίζεται 
ότι "πάν φυσικό ή νοµικό πρόσωπο δικαιούται σεβασµού της περιουσίας του. Ουδείς 
δύναται να στερηθεί της ιδιοκτησίας του, ειµή δια λόγους δηµοσίας ωφελείας και υπό 
τους προβλεπόµενους υπό του νόµου και των γενικών αρχών του διεθνούς δικαίου 
όρους. Οι προαναφερόµενες διατάξεις δεν θίγουν το δικαίωµα κάθε Κράτους να θέτει 
σε ισχύ νόµους, τους οποίους κρίνει αναγκαίους προς ρύθµιση της χρήσης αγαθών 
σύµφωνα µε το δηµόσιο συµφέρον ή προς εξασφάλιση της καταβολής φόρων ή 
άλλων εισφορών ή προστίµων". Στην κατά τα ανωτέρω προστατευόµενη περιουσία 
περιλαµβάνονται όχι µόνο τα από το άρθρο 17 του Συντάγµατος προστατευόµενα 
εµπράγµατα δικαιώµατα, αλλά όλα τα περιουσιακής φύσεως δικαιώµατα και τα 
νοµίµως κεκτηµένα οικονοµικά συµφέροντα, άρα και τα περιουσιακά ενοχικά 
δικαιώµατα και ειδικότερα οι περιουσιακού χαρακτήρα απαιτήσεις, είτε 
αναγνωρισµένες µε δικαστική απόφαση είτε απλώς γεννηµένες κατά το εθνικό δίκαιο, 
εφόσον υπάρχει νόµιµη προσδοκία, µε βάση το ισχύον πριν από την προσφυγή στο 
δικαστήριο νοµοθετικό καθεστώς, ότι µπορούν να ικανοποιηθούν δικαστικά (ΟλΑΠ 
40/1998). Οι προπαρατεθείσες διατάξεις του άρθρου 1 του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου 
της ΕΣ∆Α που επιβάλλει το σεβασµό της περιουσίας του προσώπου, δεν θίγουν το 
δικαίωµα κάθε Κράτους να θέτει νόµιµους περιορισµούς στην ικανοποίηση των 
αξιώσεων των πολιτών, όπως είναι η άσκηση των αξιώσεων τους εντός ορισµένου 
χρόνου, όταν συντρέχουν λόγοι γενικότερου κοινωνικού ή δηµοσίου συµφέροντος 
που να δικαιολογούν τη σχετική ρύθµιση.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 90 παρ. 1 του ν. 2362/1995 "περί δηµοσίου 
Λογιστικού και ελέγχου δαπανών του Κράτους", που εφαρµόζεται και επί 
Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), των δηµοτικών και κοινοτικών νοµικών 
προσώπων κ.λ.π., σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν∆/496/1974, 3 
ν.31/1968 και 304 του κυρωθέντος µε το Π.∆. 410/1995 ∆ηµοτικού και Κοινοτικού 
Κώδικα, " οποιαδήποτε απαίτηση κατά του ∆ηµοσίου παραγράφεται µετά πενταετία, 
εφόσον από άλλη γενική ή ειδική διάταξη δεν ορίζεται βραχύτερος χρόνος 
παραγραφής αυτής και κατά τη παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου, "η απαίτηση 
οποιουδήποτε των επί σχέση δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου υπαλλήλων του 
∆ηµοσίου, πολιτικών ή στρατιωτικών κατ' αυτού, που αφορά σε αποδοχές ή άλλες 
κάθε φύσεως απολαβές αυτών ή αποζηµιώσεις, έστω και αν βασίζεται σε παρανοµία 
των οργάνων του ∆ηµοσίου ή στις περί αδικαιολογήτου πλουτισµού διατάξεις 
παραγράφεται µετά διετία από της γενέσεως της". Από τις προπαρατεθείσες διατάξεις 
προκύπτει ότι οι οιασδήποτε φύσεως µισθολογικές αξιώσεις ή απολαβές ή 
αποζηµιώσεις των µε οποιαδήποτε έννοµη σχέση υπαλλήλων του Ελληνικού 
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∆ηµοσίου, έστω και να βασίζονται σε παρανοµία των οργάνων αυτού ή στις διατάξεις 
από τον αδικαιολόγητο πλουτισµό, δηλαδή είτε πρόκειται για ευθεία αγωγή κατά του 
∆ηµοσίου, λόγω αρνήσεως ή καθυστερήσεως καταβολής των αποδοχών ή άλλων 
παροχών, για οποιοδήποτε λόγο κατά την έννοια που προσδίδουν τα όργανα αυτά στο 
νόµο, είτε πρόκειται για αγωγή αποζηµιώσεως, κατά το άρθρο 105 του Εισαγωγικού 
Νόµου του Αστικού Κώδικα, εξαιτίας παραλείψεως οφειλόµενης ενέργειας των 
οργάνων του ∆ηµοσίου, ως προϋποθέσεως για τη θεµελίωση των σχετικών αξιώσεων 
υπόκεινται σε διετή παραγραφή. Η προβλεπόµενη από τη διάταξη του άρθρου 90 παρ. 
3 του ν. 2362/1995 για τις ως άνω αξιώσεις των υπαλλήλων του ∆ηµοσίου 
βραχυχρόνια (διετής) παραγραφή, ο χρόνος της οποίας είναι µικρότερος από το χρόνο 
παραγραφής που προβλέπεται (πενταετία) από την παράγραφο 1 του ίδιου ως άνω 
άρθρου 90, για όλες τις χρηµατικές αξιώσεις κατά του ∆ηµοσίου, αλλά και από το 
χρόνο παραγραφής (πενταετία) που ισχύει, σύµφωνα µε το άρθρο 250 αρ. 6 και 17 
του ΑΚ, για παρόµοιες αξιώσεις υπαλλήλων και εργατών του ιδιωτικού τοµέα, έχουν 
θεσπισθεί για λόγους γενικότερου δηµοσίου συµφέροντος και συγκεκριµένα από την 
ανάγκη ταχείας εκκαθαρίσεως αξιώσεων που απορρέουν από τις προαναφερθείσες 
αξιώσεις και των αντίστοιχων υποχρεώσεων του Ελληνικού ∆ηµοσίου, η οποία είναι 
απαραίτητη για την προστασία της περιουσίας και της οικονοµικής καταστάσεως 
αυτού, στην οποία συµβάλλουν οι πολίτες µε την καταβολή φόρων. Η ταχεία 
εκκαθάριση των εκκρεµοτήτων αναφορικά µε τις πιο πάνω αξιώσεις και τις 
αντίστοιχες υποχρεώσεις του ∆ηµοσίου, είναι αναγκαία προς αποφυγή ανατροπής, 
µετά την πάροδο µακρού χρονικού διαστήµατος, των οικονοµικών δεδοµένων, κατά 
συνεκτίµηση των οποίων προβαίνει το ∆ηµόσιο στο σχεδιασµό της οργανώσεως και 
του τρόπου λειτουργίας της δηµόσιας διοικήσεως, λαµβάνοντας αυτό υπόψη για την 
πρόβλεψη των σχετικών δαπανών κατά την κατάρτιση του κρατικού προϋπολογισµού 
και η αποφυγή των δυσµενών επιπτώσεων που επάγονται στην εκτέλεση του 
προϋπολογισµού, η σε βάθος πολλών ετών ικανοποίηση των ανωτέρω αξιώσεων. 
Έτσι, ο στόχος του Κράτους να προγραµµατίσει τα έσοδα του και τις δαπάνες του, 
χωρίς να εµποδίζεται από σηµαντικά ανεξόφλητα χρέη, δικαιολογεί τη θέσπιση 
εύλογων αποκλειστικών προθεσµιών για την άσκηση των σχετικών αγωγών. Η 
διαφοροποίηση αυτή δικαιολογείται, όχι µόνο από την ανάγκη προστασίας της 
περιουσίας του ∆ηµοσίου, κατά τα προεκτεθέντα, αλλά και από τις διαφορετικές 
συνθήκες υπό τις οποίες τελούν οι υπάλληλοι του ∆ηµοσίου σε σχέση µε τους 
υπαλλήλους του ιδιωτικού τοµέα, καθώς και από το διαφορετικό νοµικό καθεστώς 
που διέπει αντίστοιχα τις σχέσεις των δύο αυτών κατηγοριών υπαλλήλων προς τους 
εργοδότες τους, σύµφωνα µε τις ειδικότερες ρυθµίσεις της κείµενης νοµοθεσίας. 
Κατά συνέπεια, η διάταξη του άρθρου 90 παρ. 3 του ν.2362/1995, µε την οποία 
θεσπίζεται διετής παραγραφή για τις ρηθείσες αξιώσεις των υπαλλήλων του 
∆ηµοσίου, δεν αντίκειται στην από το άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγµατος αρχή της 
ισότητας (ΑΕ∆ 1 και 2/2012, πρβλ ΑΕ∆ 9/2009 ως προς την αντίστοιχη διάταξη του 
άρθρου 48 παρ. 3 του Ν∆ 496/1974). Επίσης η ως άνω ρύθµιση του άρθρου 90 παρ. 3 
του ν. 2362/1995 δεν είναι αντίθετη προς τις διατάξεις του άρθρου 1 του Πρώτου 
Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύµβασης (ΕΣ∆Α) που επιβάλλουν το 
σεβασµό της περιουσίας του προσώπου, αφού οι υπερνοµοθετικής ισχύος ως άνω 
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διατάξεις παρεµποδίζουν το νοµοθέτη να καταργεί και ενοχικά ακόµη δικαιώµατα και 
όχι να θεσπίζει κανόνες που καθορίζουν διαφορετικό, κατά περίπτωση, χρόνο 
παραγραφής των αξιώσεων που θα γεννηθούν µετά την έναρξη ισχύος τους. Άλλωστε 
από τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 1 του ως άνω Πρόσθετου Πρωτοκόλλου που 
ορίζει ότι, "Οι προαναφερόµενες διατάξεις δεν θίγουν το δικαίωµα κάθε Κράτους να 
θέτει σε ισχύ νόµους, τους οποίους κρίνει αναγκαίους προς ρύθµιση της χρήσης 
αγαθών σύµφωνα µε το δηµόσιο συµφέρον ή προς εξασφάλιση της καταβολής φόρων 
ή άλλων εισφορών ή προστίµων", προκύπτει ότι και το Πρωτόκολλο αυτό ευθέως 
αναγνωρίζει το δικαίωµα κάθε Κράτους να θεσπίζει νόµους αν το κρίνει αναγκαίο, 
για τη διασφάλιση του δηµόσιου συµφέροντος, εποµένως να θέτει νόµιµους 
περιορισµούς στην ικανοποίηση των αξιώσεων των πολιτών, όπως είναι η άσκηση 
των αξιώσεων τους εντός ορισµένου χρόνου, προς διασφάλιση του δηµόσιου 
συµφέροντος, στην έννοια του οποίου εµπίπτει και η προστασία της περιουσίας του 
Ελληνικού ∆ηµοσίου (πρβλ Ολ.ΑΠ 2/2011 ως προς την αντίστοιχη διάταξη του 
άρθρου 48 παρ. 3 του Ν∆ 496/1974). 
∆ιατάξεις: 
Σ: 4, 17, 22,  
ΕισΝΑΚ: 105, 
ΑΚ: 250, 
Ν∆: 496/1974, άρθ.48, 56, 
Π∆: 410/1995, άρθ. 304, 
Νόµοι: 2362/1995, άρθ. 90,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Προαγωγή - Προαγωγή υπαλλήλων της Αγροτικής Τράπεζας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 927 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Προαγωγές. Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος. 
- Από τις συνδυασµένες διατάξεις των άρθρων 100 παρ. 1, εδ. α-γ, 102, 103, 104 παρ. 
1 εδ. α, 106 παρ. 3 εδ. α και 107 του Οργανισµού της αναιρεσίβλητης Αγροτικής 
Τράπεζας της Ελλάδος, που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α 270/1973, κυρώθηκε µε το ν.δ 
213/1973 και έχει ισχύ νόµου, προκύπτει ότι οι προαγωγές από το βαθµό του 
τµηµατάρχη Α' στο βαθµό του υποδιευθυντή, γίνονται κατ' απόλυτη εκλογή, από το 
διοικητικό συµβούλιο της τράπεζας, ύστερα από πρόταση του ∆ιοικητή της. Το 
συµβούλιο αποφαίνεται, µε ελεύθερη κρίση, αφού λάβει υπόψη τα στοιχεία που 
ειδικότερα αναφέρονται στα άρθρα 101-104 του Οργανισµού ΑΤΕ και είναι, τα 
στοιχεία του ατοµικού φακέλου των κρινόµενων, τα οποία αφορούν το ήθος, τα 
τυπικά, επιστηµονικά και επαγγελµατικά προσόντα τους, τις ηθικές αµοιβές, τις 
εκθέσεις των προϊσταµένων τους στα σχετικά φύλλα ποιότητας, την άσκηση 
υπεύθυνων καθηκόντων, την προσωπική γνώση ή ασφαλείς πληροφορίες των µελών 
του διοικητικού συµβουλίου, ρητώς διατυπούµενες στο σχετικό πρακτικό, και κάθε, 
κατά την κρίση του συµβουλίου, χρήσιµο για την αξιολόγηση των κρινόµενων 
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στοιχείο. Ως προακτέοι κατ' απόλυτη εκλογή χαρακτηρίζονται οι υπάλληλοι εκείνοι 
που διακρίνονται µεταξύ των συναδέλφων τους για το ήθος και το χαρακτήρα τους 
και επέδειξαν, σε υψηλό βαθµό, διοικητική και υπηρεσιακή ικανότητα, έκτακτη 
δραστηριότητα και αφοσίωση στο καθήκον, προσόντα συνεκτιµώµενα πάντως µε την 
αρχαιότητα τόσο τη γενική (χρόνος προσλήψεως) όσο και την ειδική (στον 
κατεχόµενο βαθµό), τις εκθέσεις και τη βαθµολογία τους, όπως αυτή απεικονίζεται 
στα φύλλα ποιότητας. Η κρίση δε του διοικητικού συµβουλίου ελέγχεται από τα 
πολιτικά δικαστήρια µόνο κατά τους όρους του άρθρου 281 ΑΚ δηλ. αν κατά 
παράβαση των αρχών της καλής πίστεως, των συναλλακτικών ηθών και του 
κοινωνικού ή οικονοµικού σκοπού του δικαιώµατος, παρέλειψε να προαγάγει 
υπάλληλο που καταφανώς υπερτερεί ως προς τα υπηρεσιακά προσόντα, συνολικώς 
εκτιµώµενα, έναντι, έστω και ενός, προαχθέντος συναδέλφου του. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 281, 
Ν∆: 213/1973,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Προαγωγή - Προαγωγή υπαλλήλων της Τράπεζας της Ελλάδος 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1669 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Προαγωγές. Τράπεζα της Ελλάδος. 
- Κατά το άρθρο 201 ΑΚ, αν µε τη δικαιοπραξία τα αποτελέσµατά της εξαρτήθηκαν 
από γεγονός µελλοντικό και αβέβαιο (αναβλητική αίρεση), τα αποτελέσµατα αυτά 
επέρχονται µόλις συµβεί το γεγονός, ενώ κατά το άρθρο 207 παρ. 1 ΑΚ η αίρεση 
θεωρείται ότι πληρώθηκε, αν την πλήρωσή της εµπόδισε αντίθετα προς την καλή 
πίστη εκείνος, που θα ζηµιωνόταν από την πλήρωσή της. Τέτοια δικαιοπραξία µε 
αναβλητική αίρεση, στην οποία εφαρµόζεται η διάταξη του άρθρου 207 παρ. 1 ΑΚ, 
είναι και εκείνη, µε την οποία συµφωνήθηκε µεταξύ του εργοδότη και του µισθωτού 
η προαγωγή αυτού, αν συντρέξουν ορισµένες προϋποθέσεις, η διαπίστωση της 
συνδροµής των οποίων γίνεται από τον εργοδότη (ή εξουσιοδοτηµένο όργανό του), 
όπως όταν η υπό προϋποθέσεις προαγωγή του υπαλλήλου προβλέπεται από 
κανονισµό εργασίας, που έχει συµβατική ισχύ. Αν κριθεί από τον εργοδότη ότι ο 
εργαζόµενος δεν συγκεντρώνει τις συµφωνηµένες προϋποθέσεις για την προαγωγική 
ή µισθολογική του εξέλιξη και η κρίση του αυτή είναι καταφώρως άδικη, η πλήρωση 
της ανωτέρω αιρέσεως παρακωλύεται εναντίον της καλής πίστεως από µέρους του 
εργοδότη, οπότε η αίρεση θεωρείται ότι έχει πληρωθεί (ΑΚ 207 παρ. 1). Καταφώρως 
δε άδικη είναι η κρίση του υπόχρεου εργοδότη, όταν υπερβαίνει τα ακραία λογικά 
όρια µέσα στα οποία µπορεί να κινηθεί ο τελευταίος κατά την εκτίµηση της 
υπηρεσιακής αποδόσεως και συµπεριφοράς του υπαλλήλου. Αν στη συγκεκριµένη 
περίπτωση διαπιστωθεί ότι η µη πλήρωση της αίρεσης είναι αντίθετη στην καλή 
πίστη υπό την ανωτέρω έννοια του όρου, η προαγωγή του υπαλλήλου αναγνωρίζεται 
από το ∆ικαστήριο και σύµφωνα µε το άρθρο 12 του ν.1082/1980 µετά την 
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τελεσιδικία της αποφάσεως η προαγωγή θεωρείται ότι πραγµατοποιήθηκε από τότε 
που έπρεπε να είχε συντελεσθεί. Εξάλλου, από τις διατάξεις των άρθρων 27 παρ. στ' , 
33 και 38 του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος (κυρ. ν. 3234/1927) 
προκύπτει ότι οι προαγωγές και η υπηρεσιακή εξέλιξη των υπαλλήλων της 
ρυθµίζονται από τον εσωτερικό οργανισµό της ο οποίος καταρτίζεται, από το Γενικό 
Συµβούλιο της Τράπεζας και έχει ως εκ τούτου συµβατική ισχύ.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 201, 207, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Προαγωγή - Προαγωγή υπαλλήλων της Τράπεζας της Ελλάδος 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1308 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Προαγωγές υπαλλήλων της Τράπεζας της Ελλάδας. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 27 παρ. στ' , 33 και 38 του έχοντος ισχύ νόµου 
Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος (κυρώθηκε µε το Ν. 3234/1927) προκύπτει, 
ότι οι προαγωγές και η υπηρεσιακή εξέλιξη των υπαλλήλων της ρυθµίζονται από τον 
Εσωτερικό Οργανισµό της, ο οποίος καταρτίζεται από το Γενικό Συµβούλιο της 
Τράπεζας και έχει ως εκ τούτου συµβατική ισχύ. Ειδικότερα, σύµφωνα µε το άρθρο 
12 του συµβατικής ισχύος Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας και Κανονισµού της 
Βαθµολογικής και Μισθολογικής Τάξεως των Υπαλλήλων της Τράπεζας της 
Ελλάδος, όπως ισχύει µετά την συµπλήρωσή του µε τις από 22-9-1981 και 29-2-1982 
αποφάσεις του Γενικού Συµβουλίου αυτής, η προαγωγή των υπαλλήλων της από τον 
βαθµό του Εντεταλµένου Τµηµατάρχη - Προϊσταµένου στον βαθµό του 
Υποδιευθυντή, που είναι ο καταληκτικός βαθµός στην ιεραρχία των υπαλλήλων της 
εν λόγω Τράπεζας, αποφασίζεται από το Γενικό Συµβούλιο αυτής, κατ' απόλυτη 
εκλογή και ελεύθερη κρίση, µετά από πρόταση του ∆ιοικητή της, όταν συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις που προβλέπονται από το ίδιο άρθρο, ήτοι α) ύπαρξη κενής οργανικής 
θέσης, β) συµπλήρωση ευδόκιµης υπηρεσίας ενός έτους στον προηγούµενο βαθµό 
(του Εντεταλµένου Τµηµατάρχη - Προϊσταµένου), γ) ύπαρξη των προσόντων της 
ανώτερης θέσης, δ) να έχει επιδείξει ο υπάλληλος, κατά την άσκηση των καθηκόντων 
του, εξαιρετική επίδοση, ήθος ικανότητα και εργατικότητα και ε) να έχει επιδείξει 
ικανότητα συστηµατικού προσδιορισµού και αποτελεσµατικού συνδυασµού των 
µέσων που έχουν τεθεί στην διάθεση αυτού και του υπάρχοντος προσωπικού, κατά 
τρόπο που να αυξάνει την απόδοση του έργου της υπηρεσίας του και την 
παραγωγικότητα των εργαζοµένων σ' αυτή. Εξάλλου, µε την υπ' αριθµ. 20/21-12-
1990 απόφαση του Γενικού Συµβουλίου της Τράπεζας της Ελλάδος τροποποιήθηκε η 
ανωτέρω διάταξη του άρθρου 12 του Οργανισµού αυτής και θεσπίσθηκαν, για τους 
κρινόµενους µε τον βαθµό του Λογιστή και άνω και άλλα προσόντα και ικανότητες, 
όπως γνώσεις και ικανότητα να εκτελέσουν, εκτός από τις συνήθεις τραπεζικές 
διοικητικές, εκτελεστικές και συναφείς εργασίες, άλλα περισσότερο εξειδικευµένα 
καθήκοντα, που αναφέρονται σε βασικές λειτουργίες κεντρικής τράπεζας, όπως α) η 
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ικανότητα να διεκπεραιώνουν σύγχρονες τραπεζικές εργασίες, η γνώση της 
λειτουργίας των τραπεζικών αγορών και των νέων χρηµατοπιστωτικών προϊόντων και 
υπηρεσιών και η ικανότητα συστηµατικής παρακολούθησης και διερεύνησης των 
εξελίξεων της τραπεζικής αγοράς και της µη τραπεζικής αγοράς χρήµατος, β) η 
ικανότητα να επεξεργάζονται µέτρα και ρυθµίσεις, που αναφέρονται σε θέµατα 
νοµισµατικής και πιστωτικής πολιτικής ‚ λειτουργίας και προσαρµογής του 
πιστωτικού συστήµατος, γ) η ικανότητα επεξεργασίας στατιστικών στοιχείων, δ) η 
γνώση και εµπειρία σε θέµατα εποπτείας του πιστωτικού συστήµατος και η ικανότητα 
ασκήσεως ελέγχου εφαρµογής των πιστωτικών και συναλλαγµατικών κανόνων, ε) η 
γνώση και η ικανότητα βελτίωσης µεθόδων και διαδικασιών ασκήσεως 
αποτελεσµατικής διοίκησης και βελτίωσης των µεθόδων διοίκησης και στ) η 
ικανότητα εκπροσώπησης της Τράπεζας στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Σύµφωνα 
µε τα προεκτεθέντα, οι προαγωγές των υπαλλήλων της Τράπεζας της Ελλάδος τελούν 
υπό αίρεση, η πλήρωση της οποίας συνίσταται στην απόφαση του Γενικού 
Συµβουλίου της Τράπεζας για την προαγωγή του υπαλλήλου σε ανώτερο βαθµό 
(άρθρο 201 ΑΚ). Αν κριθεί από τον εργοδότη ότι ο εργαζόµενος δεν συγκεντρώνει τις 
συµφωνηθείσες προϋποθέσεις για την προαγωγική ή µισθολογική του εξέλιξη και η 
κρίση του αυτή είναι κατάφωρα άδικη, η πλήρωση της παραπάνω αιρέσεως 
παρακωλύεται εναντίον της καλής πίστεως από τον εργοδότη, οπότε η αίρεση 
θεωρείται ότι έχει πληρωθεί (άρθρο 207 παρ. 1 ΑΚ). Κατάφωρα δε άδικη είναι η 
κρίση του υπόχρεου εργοδότη, όταν υπερβαίνει τα ακραία λογικά όρια µέσα στα 
οποία µπορεί να κινηθεί ο τελευταίος κατά την εκτίµηση της υπηρεσιακής επιδόσεως 
και αποδόσεως του υπαλλήλου. Αν στην συγκεκριµένη περίπτωση διαπιστωθεί ότι η 
µη πλήρωση της αιρέσεως είναι αντίθετη στην καλή πίστη υπό την παραπάνω έννοια 
του όρου, η προαγωγή του υπαλλήλου αναγνωρίζεται από το ∆ικαστήριο και, 
σύµφωνα µε το άρθρο 12 του Ν. 1082/1980, µετά την τελεσιδικία της αποφάσεως η 
προαγωγή θεωρείται ότι πραγµατοποιήθηκε από τότε που έπρεπε να συντελεσθεί. 
Τέλος, ο εναγόµενος εργοδότης, αµυνόµενος κατά της αγωγής, µπορεί να προτείνει, 
την "διακωλυτική ένσταση", δηλαδή να προβάλει ότι, όχι ο ενάγων, αλλά άλλος, 
υπερτερών, έστω και απλώς, αυτού ως προς τα υπηρεσιακά προσόντα και επίσης 
παραληφθείς στις επίµαχες προαγωγές συνάδελφός του, είναι ο µε τις προαγωγικές 
αυτές κρίσεις προσβληθείς, µε συνέπεια να καταλύεται η ενεργητική νοµιµοποίηση 
του ενάγοντος προς άσκηση της αγωγής.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 201, 
Νόµοι: 3234/1927,  
Νόµοι: 1082/1980, άρθ. 12,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Πρόσθετη µη συναφής παροχή εργασίας - Ειθισµένος µισθός 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 245 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Πρόσθετη µη συναφής παροχή εργασίας. ΚΤΕΛ. ∆εν δύναται να θεωρηθούν ότι τα 
ανατιθέµενα καθήκοντα σταθµάρχη είναι συναφή µε τα καθήκοντα του εκδότη 
εισιτηρίων. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Αοριστία αναίρεσης. Αναίρεση 
κατά των αποφάσεων των ειρηνοδικείων καθώς και των αποφάσεων των 
πρωτοδικείων που εκδίδονται σε εφέσεις κατά των αποφάσεων των ειρηνοδικείων. 
Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση.  
- Από τον συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 648, 649, 653 και 659 του ΑΚ 
προκύπτει ότι αν κατά τη διάρκεια της σύµβασης εργασίας συµφωνηθεί µεταξύ των 
συµβαλλοµένων η παροχή από τον εργαζόµενο µέσα στο νόµιµο ωράριο πρόσθετης, 
διαρκούς φύσεως, εργασίας, η οποία, κατά τα διδάγµατα της κοινής πείρας και της 
λογικής, δεν είναι συναφής µε την εργασία που συµφωνήθηκε αρχικώς και παρέχεται 
συνήθως µε µισθό χωρίς να έχει συµφωνηθεί ο καταβλητέος πρόσθετος µισθός ή ο 
τρόπος προσδιορισµού του, ούτε να έχει συµφωνηθεί ότι δεν θα καταβάλλεται 
πρόσθετος µισθός, ο εργοδότης είναι υποχρεωµένος να καταβάλει για την πρόσθετη 
αυτή εργασία τον ειθισµένο µισθό, δηλαδή το µισθό που καταβάλλεται συνήθως για 
την ίδια εργασία σε άλλους εργαζόµενους, µε τα ίδια προσόντα και µε τις ίδιες 
συνθήκες. Σύµφωνα µε τα παραπάνω πρέπει στην αγωγή, µε την οποία ζητείται 
πρόσθετη αµοιβή για την παροχή πρόσθετης εργασίας, να αναφέρονται για το 
ορισµένο αυτής, πλην των άλλων, η ύπαρξη έγκυρης σύµβασης εργασίας, το είδος της 
οφειλόµενης από τη σύµβαση ή τα συναλλακτικά ήθη εργασίας, η πρόσθετη εργασία 
στην οποία υποχρεώθηκε ο ενάγων µισθωτός µε σαφή προσδιορισµό της κατ' είδος 
και χρονική διάρκεια, οι καταβαλλόµενες για την κύρια εργασία αποδοχές και αν 
συµφωνήθηκε ή όχι αµοιβή για την πρόσθετη εργασία.  
- Σύµφωνα µε το άρθ. 2 παρ. 1, 2 ε και 3 δ του Π∆ 229/1994 "Γενικός Κανονισµός 
Προσωπικού Κοινών Ταµείων Εισπράξεων Λεωφορείων" (που καταργήθηκε µε το 
άρθ. 38 Π∆ 246/2006, αλλά εφαρµόζεται στην προκειµένη περίπτωση ως εκ του εδώ 
κρισίµου χρόνου) το κάθε κατηγορίας προσωπικό των ΚΤΕΛ διακρίνεται σε 
Προσωπικό (α) ∆ιοίκησης και ∆ιαχείρισης, στο οποίο υπάγεται και ο εκδότης 
εισιτηρίων και (β) κίνησης, στο οποίο περιλαµβάνεται και ο σταθµάρχης. Περαιτέρω, 
µε το άρθ. 7 κεφ. Α παρ. 3, 4 και κεφ. Β παρ. 4 του Π∆ 229/1994 (υπό τον τίτλο 
"Ειδικά καθήκοντα και υπηρεσίες"), ορίζεται ότι ο εκδότης εισιτηρίων, εφόσον 
χρησιµοποιείται ως γραφέας, εκτελεί κάθε εργασία διοικητικής και διαχειριστικής 
φύσεως ή εργασία γραφείου γενικά που ανατίθεται σ΄ αυτόν. Επιπλέον φροντίζει για 
την έκδοση των εισιτηρίων µε σειρά προτεραιότητας και την έκδοση αποδείξεων ότι 
εισπράχθηκε το κόµιστρο για αποσκευές ως και αποδείξεις για την µεταφορά τυχόν 
ασυνόδευτων δεµάτων, ευθύνεται για την πλήρη και άµεση εξυπηρέτηση του 
επιβατικού κοινού εφόσον δεν υπάρχει σταθµάρχης και είναι υποχρεωµένος ν' 
αναφέρει στην προϊσταµένη αρχή κάθε παρατηρούµενη ανωµαλία και συρροή 
επιβατών, προκειµένου να ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα για την εξυπηρέτηση του 
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επιβατικού κοινού, υποχρεούται δε ν' αναλάβει οποιαδήποτε πρωτοβουλία για την 
επίλυση σχετικών µε το είδος της εργασίας του προβληµάτων που παρουσιάζονται 
κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Αντίθετα, κατά τις πιο άνω διατάξεις του 
ίδιου Π.∆/τος, ο σταθµάρχης προΐσταται των ελεγκτών, οδηγών, εισπρακτόρων, 
εκδοτών εισιτηρίων, φορτοεκφορτωτών και αποθηκαρίων, ειδικότερα δε (α) έχει την 
ευθύνη για την ακριβή τήρηση των δροµολογίων και ανάλογα µε τα µέσα που έχει 
στη διάθεσή του, για την πλήρη εξυπηρέτηση των επιβατών της αφετηρίας, των 
ενδιαµέσων στάσεων και του τέρµατος των λεωφορειακών γραµµών (β) εφαρµόζει 
την σειρά και τον χρόνο εκκίνησης των λεωφορείων για την εκτέλεση των 
δροµολογίων και το χρόνο λήξης της εργασίας (γ) αντιµετωπίζει όσο γίνεται κάθε 
ανωµαλία στη συγκοινωνία που προέρχεται από βλάβη λεωφορείων, ασυνήθιστη 
συρροή και συνωστισµό επιβατών κ.λπ., λαµβάνοντας τα κατάλληλα µέτρα για την 
ενίσχυση της δύναµης των λεωφορείων µε εφεδρικά ή λεωφορεία άλλων γραµµών, 
µετά από προηγούµενη συνεννόηση µε τον προϊστάµενο κίνησης ή τον πρόεδρο του 
ΚΤΕΛ και αν αυτό δεν είναι δυνατό µε τη δική του πρωτοβουλία (δ) φροντίζει για 
την αντικατάσταση του προσωπικού των λεωφορείων (οδηγού ΚΤΕΛ ή εισπράκτορα) 
σε περίπτωση κωλύµατος µε άλλους που είναι σε εφεδρεία, καθώς και για την 
ευταξία των εισπρακτόρων και οδηγών στο χώρο του σταθµαρχείου (ε) φροντίζει για 
την όσο γίνεται τακτική κ.λπ. επιβίβαση των επιβατών στα λεωφορεία, όπως και για 
την µη υπέρβαση του καθορισµένου αριθµού επιβατών σε κάθε λεωφορείο (στ) 
συµπληρώνει και ελέγχει τα ηµερήσια δελτία εργασίας των οδηγών και 
εισπρακτόρων µε τα οποία τα ΚΤΕΛ είναι υποχρεωµένα να τους εφοδιάζει (ζ) τηρεί 
κατάσταση κίνησης των λεωφορείων σύµφωνα µε τις υποδείξεις του ΚΤΕΛ και 
συντάσσει δελτίο µεταβολών δροµολογίων η) ελέγχει την καθαριότητα των 
λεωφορείων και έχει τη διακριτική ευχέρεια να µη δροµολογήσει λεωφορείο, εφόσον 
αυτό δεν είναι οµολογουµένως καθαρό (θ) παρακολουθεί την ακριβή τήρηση από 
τους ελεγκτές, οδηγούς και εισπράκτορες, εκδότες εισιτηρίων, φορτοεκφορτωτές και 
αποθηκάριους κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους, των αποφάσεων του 
Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, των αστυνοµικών διατάξεων, των 
υγειονοµικών κανονισµών, των εντολών του ΚΤΕΛ και των προϊσταµένων τους, ως 
και των υποχρεώσεών τους από τον παρόντα κανονισµό και εφόσον διαπιστώνει 
παραβάσεις αναφέρει σχετικά στον Πρόεδρο του ΚΤΕΛ (ι) εκδίδει εισιτήρια στους 
επιβάτες όπου δεν υπάρχει εκδότης, µεριµνά για την είσπραξη του αντιτίµου 
εκδροµικών διαδροµών των λεωφορείων του ΚΤΕΛ, παρακολουθεί την κόσµια 
εµφάνιση και συµπεριφορά των ανωτέρω και µπορεί σε έκτακτη περίπτωση και 
εφόσον απουσιάζει ο Προϊστάµενος Κίνησης, να επέµβει προκειµένου να ενισχυθούν 
ορισµένες γραµµές µε λεωφορεία και προσωπικό. Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει 
ότι ο σταθµάρχης ανήκει στο προσωπικό κινήσεως, ενώ ο εκδότης εισιτηρίων στο 
προσωπικό διοικήσεως και διαχειρίσεως, ο πρώτος προΐσταται του δευτέρου και ο 
δεύτερος ελέγχεται από τον πρώτο κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του. Τα 
καθήκοντα ενός εκάστου είναι σαφώς προσδιορισµένα από το νόµο, η δε γενόµενη 
από το νόµο λεπτοµερής αυτή ρύθµιση δεν έχει µοναδικό σκοπό να αποσαφηνίσει τα 
καθήκοντα εκάστης ειδικότητας, αλλά και να εξασφαλίσει την εύρυθµη και οµαλή 
λειτουργία των ΚΤΕΛ, ως ιδιότυπων ιδιωτικών επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας 
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(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 
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 
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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, 7, 
Π∆: 246/2006, άρθ. 38, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 *Ελ∆νη 2012.1587  
 
Προστατευόµενοι εργαζοµένοι - Υποχρεωτική τοποθέτηση σε θέσεις εργασίας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 716 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Προστατευµένες κατηγορίες εργαζοµένων. Υποχρεωτική τοποθέτηση σε θέσεις 
εργασίας. Αρχή αναλογικότητας. Παραίτηση από δικόγραφο αναίρεσης. 
- Το Σύνταγµα ορίζει στο άρθρο 5 παράγραφος 1 ότι "Καθένας έχει δικαίωµα να 
αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συµµετέχει στην κοινωνική, 
οικονοµική και πολιτική ζωή της Χώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώµατα των 
άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγµα ή τα χρηστά ήθη" και προβλέπει στο άρθρο 
25 παράγραφος 1, όπως αυτό ισχύει µετά την συνταγµατική αναθεώρηση του έτους 
2001, τα εξής: "Τα δικαιώµατα του ανθρώπου ως ατόµου και ως µέλους του 
κοινωνικού συνόλου και η αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου τελούν υπό την 
εγγύηση του Κράτους. Όλα τα κρατικά όργανα υποχρεούνται να διασφαλίζουν την 
ανεµπόδιστη και αποτελεσµατική άσκησή τους. Τα δικαιώµατα αυτά ισχύουν και στις 
σχέσεις µεταξύ ιδιωτών στις οποίες προσιδιάζουν. Οι κάθε είδους περιορισµοί που 
µπορούν κατά το Σύνταγµα να επιβληθούν στα δικαιώµατα αυτά πρέπει να 
προβλέπονται είτε απευθείας από το Σύνταγµα είτε από το νόµο, εφόσον υπάρχει 
επιφύλαξη υπέρ αυτού και να σέβονται την αρχή της αναλογικότητας". Με το άρθρο 
5 παρ. 1 του Συντάγµατος ανάγεται σε δικαίωµα (ατοµικό) η συµµετοχή στην 
οικονοµική ζωή της χώρας και κατοχυρώνεται η προσωπική και οικονοµική 
ελευθερία, ειδικότερη εκδήλωση της οποίας αποτελεί η ελευθερία ασκήσεως 
επιχειρηµατικής ή επαγγελµατικής δραστηριότητας. Στην άσκηση της ελευθερίας 
αυτής είναι δυνατόν να επιβληθούν από το νόµο περιορισµοί, οι οποίοι, για να είναι 
συνταγµατικώς επιτρεπτοί, πρέπει να ορίζονται γενικώς κατά τρόπο αντικειµενικό και 
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να δικαιολογούνται από αποχρώντες λόγους δηµοσίου ή κοινωνικού συµφέροντος, οι 
οποίοι τελούν σε συνάφεια προς το αντικείµενο και τον χαρακτήρα της ρυθµιζοµένης 
επαγγελµατικής δραστηριότητας. Ενόψει δε της ανωτέρω αρχής της αναλογικότητας 
(άρθρο 25 παρ. 1 εδάφ. τέταρτο του Συντάγµατος), η οποία, ως γενική αρχή του 
δικαίου, ίσχυε και πριν από την ρητή αποτύπωσή της στο Σύνταγµα κατά την 
προαναφερθείσα αναθεώρησή του, οι ως άνω νοµίµως επιβαλλόµενοι περιορισµοί 
των ατοµικών δικαιωµάτων πρέπει να είναι πρόσφοροι και αναγκαίοι για την 
επίτευξη του επιδιωκόµενου από το νοµοθέτη σκοπού δηµοσίου ή κοινωνικού 
συµφέροντος και να µην είναι δυσανάλογοι σε σχέση µε τον σκοπό αυτό (βλ. σχ. 
ΟλΑΠ 6/2009, 4/1998).  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 4, 5, 9 και 10 του Ν. 2643/1998 "Μέριµνα για 
την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 200, 
τεύχος Α' της 28-9-1998), όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο νόµος αυτός µε 
το Ν. 2956/2001 (µε τον οποίο τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν και οι διατάξεις 
των άρθρων 1, 4, 9 και 10 του Ν. 2643/1998), συνάγεται ότι µεταξύ του εργοδότη που 
υπόκειται στην υποχρέωση προσλήψεως και του µισθωτού που προστατεύεται και 
τοποθετείται σ' αυτόν, συνάπτεται σύµβαση αναγκαστικής για τον εργοδότη 
εργασίας, την δικαιοπρακτική βούληση του οποίου αναπληρώνει η απόφαση της 
Επιτροπής. Η σύµβαση αυτή εργασίας τελειούται µε την εµφάνιση του 
τοποθετηθέντος µισθωτού για ανάληψη υπηρεσίας. Ο εργοδότης, αποκρούοντας την 
πραγµατική και προσήκουσα προσφορά των υπηρεσιών του µισθωτού, καθίσταται 
υπερήµερος και οφείλει σ' εκείνον µισθούς υπερηµερίας, κατά το άρθρο 656 του ΑΚ. 
Και τούτο γιατί ο εργοδότης δεν δικαιούται να ερευνήσει και αυτός την συνδροµή 
των προϋποθέσεων των απαιτουµένων για την πρόσληψη του µισθωτού τούτου, ούτε 
να απαιτήσει την συνδροµή των (πρόσθετων) όρων του τυχόν ισχύοντος Κανονισµού 
του, αφού η πρόσληψη του µισθωτού έχει τελειωθεί µε την εµπρόθεσµη εµφάνισή 
του στον υπόχρεο εργοδότη, σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου αυτού (2643/1998), 
που υπερισχύουν κάθε άλλης αντίθετης διάταξης ή ειδικής ρύθµισης. Ειδικότερα, 
κατά το άρθρο 1 παρ. 1 του ανωτέρω Ν. 2643/1998, στις προστατευτικές διατάξεις 
του νόµου αυτού υπάγονται και τα άτοµα, µε ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον, 
που έχουν περιορισµένες δυνατότητες για επαγγελµατική απασχόληση εξ αιτίας 
οποιασδήποτε χρόνιας σωµατικής ή πνευµατικής ή ψυχικής πάθησης ή βλάβης 
(άτοµα µε ειδικές ανάγκες), εφόσον είναι γραµµένα στα µητρώα ανέργων αναπήρων 
του Οργανισµού Απασχολήσεως Εργατικού ∆υναµικού (ΟΑΕ∆). Κατά το άρθρο 2 
του ίδιου νόµου (2643/1998) επιχειρήσεις ή εκµεταλλεύσεις, ελληνικές ή ξένες, που 
λειτουργούν στην Ελλάδα µε οποιαδήποτε µορφή και οι φορείς του δηµόσιου τοµέα, 
που αναφέρονται στην παρ. 8, καθώς και οι θυγατρικές τους εταιρείες, εφόσον 
απασχολούν προσωπικό πάνω από πενήντα (50) άτοµα, υποχρεούνται να 
προσλαµβάνουν προστατευόµενα πρόσωπα του προηγούµενου άρθρου, σε ποσοστό 
8%, επί του συνόλου του προσωπικού της επιχείρησης, της εκµετάλλευσης ή του 
φορέα (παρ. 1). Για τον υπολογισµό του ποσοστού της προηγούµενης παραγράφου, 
στο προσωπικό της υπόχρεης επιχείρησης, εκµετάλλευσης ή φορέα 
συνυπολογίζονται: α) οι υπάλληλοι και οι εργατοτεχνίτες που υπηρετούν σ' αυτήν, 
ανεξάρτητα από τον τύπο και την µορφή της σύµβασής τους. ∆εν συνυπολογίζονται 
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εκείνοι που προσλαµβάνονται για σύντοµο χρονικό διάστηµα. β) Τα πρόσωπα που 
τοποθετήθηκαν αναγκαστικά σε κάθε υπόχρεη επιχείρηση µε το Ν. 1648/1986 ή µε 
οποιαδήποτε προηγούµενη προστατευτική διάταξη, ή µε τις διατάξεις του νόµου 
αυτού (2643/1998). ∆εν συνυπολογίζονται τοποθετήσεις προσώπων που υπάγονται 
στο παρόντα νόµο, εφόσον γίνονται οικειοθελώς από την επιχείρηση (παρ. 2). Οι 
παραπάνω ρυθµίσεις του Ν. 2643/1998 δεν είναι αντίθετες προς τις συνταγµατικές 
διατάξεις, µε τις οποίες καθιερώνεται η ελευθερία της συµµετοχής στην οικονοµική 
ζωή της χώρας (άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγµατος) και η αρχή της αναλογικότητας 
(άρθρο 25 παρ. 1 εδάφιο δ' του Συντάγµατος), εφόσον οι συνταγµατικές αυτές 
διατάξεις δεν αποκλείουν την θέσπιση περιορισµών που επιβάλλουν λόγοι δηµόσιου 
ή κοινωνικού συµφέροντος, όπως είναι η πρόνοια για τις πολύτεκνες οικογένειες, 
τους ανάπηρους και τους τραυµατίες πολέµου και τα θύµατα πολέµου, αλλά και τα 
άτοµα µε ειδικές ανάγκες, που έχουν δικαίωµα ειδικής φροντίδας από το Κράτος, 
σύµφωνα µε την διάταξη του άρθρου 21 παρ. 2 του Συντάγµατος. Εξάλλου δε, ο 
τρόπος υπολογισµού των προστατευοµένων προσώπων, που τοποθετούνται 
αναγκαστικά στις υπόχρεες επιχειρήσεις, εκµεταλλεύσεις ή φορείς (άρθρο 2 του Ν. 
2643/1998), δεν αντίκειται στην συνταγµατικά κατοχυρωµένη αρχή της οικονοµικής 
ελευθερίας, ούτε στην συνταγµατική αρχή της αναλογικότητας, όπως αβάσιµα 
υποστηρίζει η αναιρεσείουσα µε τον τρίτο λόγο αναιρέσεως, από το άρθρο 559 αριθµ. 
1 ΚΠολ∆. Τούτο δε διότι η σχετική ρύθµιση είναι γενική και αντικειµενική, 
δικαιολογείται από λόγους δηµόσιου και κοινωνικού συµφέροντος, όπως προδήλως 
είναι η εξασφάλιση εργασίας στις προστατευόµενες κατηγορίες προσώπων, κινείται 
εντός των ορίων που χαράσσει η συνταγµατική αρχή της αναλογικότητας και πάντως 
δεν οδηγεί σε ουσιαστική αποδυνάµωση της επιχειρηµατικής και συµβατικής 
ελευθερίας των υπόχρεων επιχειρήσεων, εκµεταλλεύσεων, ενόψει του ότι στο 
προσωπικό της υπόχρεης επιχειρήσεως, εκµεταλλεύσεως ή φορέα συνυπολογίζονται 
οι υπάλληλοι και οι εργατοτεχνίτες που υπηρετούν σ' αυτήν, ανεξάρτητα από τον 
τύπο και την µορφή της συµβάσεώς τους, καθώς και τα πρόσωπα που τοποθετήθηκαν 
αναγκαστικά σε κάθε υπόχρεη επιχείρηση µε το Ν. 1648/1986 ή µε οποιαδήποτε 
προηγούµενη προστατευτική διάταξη ή µε τις διατάξεις του εν λόγω νόµου 
(2643/1998), αλλά και του ότι, ενώ κατά το Ν. 1648/1986 µοναδικό κριτήριο για τον 
καθορισµό των υπόχρεων επιχειρήσεων, εκµεταλλεύσεων ήταν το µέγεθός τους, να 
απασχολούν, δηλαδή, αυτές πάνω από 50 εργαζοµένους, ο Ν. 2643/1998 λαµβάνει 
υπόψη για τον καθορισµό αυτό και την οικονοµική κατάστασή τους, αφού, σύµφωνα 
µε το άρθρο 2 του νόµου αυτού, από την υποχρέωση πρόσληψης εξαιρούνται 
επιχειρήσεις ή εκµεταλλεύσεις ή φορείς, που εµφανίζουν στους ισολογισµούς τους 
αρνητικό αποτέλεσµα (ζηµία) στις δύο αµέσως προηγούµενες από το έτος πρόσληψης 
χρήσεις.  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 294, 296 και 297 του ΚΠολ∆, εφαρµοζόµενες, 
σύµφωνα µε το άρθρο 573 παρ. 1 του ίδιου Κώδικα, και στη διαδικασία της δίκης για 
την αναίρεση, προκύπτει ότι παραίτηση, ολική ή µερική, από το δικόγραφο του 
ενδίκου µέσου που έχει ασκηθεί, όπως είναι και η αναίρεση (άρθρο 495 παρ. 1 
ΚΠολ∆), µπορεί να γίνει και µε προφορική δήλωση, πριν από την έναρξη της 
προφορικής συζήτησης της υπόθεσης. Η δήλωση αυτή, καταχωριζόµενη στα 
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πρακτικά, επιφέρει αντίστοιχη (αναλόγως µε το περιεχόµενο και την έκτασή της) 
κατάργηση της δίκης. Συνακόλουθα, η παραίτηση της αναιρεσείουσας από το 
δικόγραφο της κρινόµενης αιτήσεως αναιρέσεως, ως προς τους πρώτο και δεύτερο 
λόγους αναιρέσεως, που έγινε πριν από την προφορική συζήτηση της υπόθεσης, µε 
δήλωση του πληρεξουσίου δικηγόρου της, η οποία καταχωρίστηκε στα ταυτάριθµα 
µε την παρούσα απόφαση πρακτικά συνεδριάσεως, είναι σύννοµη και συνεπάγεται 
κατάργηση της δίκης µόνο ως προς τους πρώτο και δεύτερο λόγους αναιρέσεως, που 
θεωρείται ότι δεν ασκήθηκαν (άρθρ. 295 παρ. 1 και 299 ΚΠολ∆).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 294, 295, 296, 297, 299, 495, 573, 
Σ: 5, 25, 
ΑΝ: 2643/1998, άρθ. 1, 2, 4, 5, 9, 10, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * Ελ∆νη 2012.1589  
 
ΣΣΕ Προσωπικού Τραπεζών - Επίδοµα ανθυγιεινών χώρων 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος Ολοµέλεια 
Αριθµός απόφασης: 9 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εµπορικής Τραπέζης (ΤΕΑΠΕΤΕ). 
Πρόσθετη παρέµβαση. Αναγνωρισµένα επαγγελµατικά σωµατεία εργαζοµένων. 
Αρµοδιότητα δικαστηρίων. Πρόσθετη παρέµβαση συνδικαλιστικών οργανώσεων. 
∆ιοικητικές διαφορές ουσίας. Παράβαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη 
νόµιµης βάσης. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Με την κρίση αυτή, σύµφωνα µε τη γνώµη που επικράτησε στην πλήρη Ολοµέλεια 
του Αρείου Πάγου, το Εφετείο αφ' ενός ερµήνευσε και εφάρµοσε εσφαλµένα τις 
διατάξεις που προαναφέρθηκαν και αφ' ετέρου διέλαβε αντιφατική αιτιολογία κατά τη 
θεµελίωση της απόφασής του. Ειδικότερα, ενώ το Εφετείο δέχθηκε ότι το ΤΕΑΠΕΤΕ, 
σύµφωνα µε το άρθρο 6 του καταστατικού του, αν και υπήρξε δηµιούργηµα της 
ιδιωτικής πρωτοβουλίας, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του πρόσφερε επικουρική 
ασφάλιση "υποχρεωτικά και αυτοδίκαια", προς όλους, χωρίς εξαίρεση, τους 
απασχολούµενους στην Τράπεζα (βλ. παραπάνω, σκέψη αρ.7), στη συνέχεια δέχθηκε, 
επίσης, ότι το ΤΕΑΠΕΤΕ ήταν φορέας "προαιρετικής, ιδιωτικής ασφάλισης" και επί 
της παραδοχής αυτής θεµελίωσε την κρίση περί του ότι ο κοινός νοµοθέτης 
ανεπίτρεπτα είχε επεκτείνει την κρατική µέριµνα επί του πεδίου τούτου. ∆εδοµένου, 
όµως, αφ' ενός του ότι το ΤΕΑΠΕΤΕ, σύµφωνα µε το καταστατικό του, παρείχε 
υποχρεωτική, επικουρική ασφάλιση στο σύνολο των απασχολουµένων στον ίδιο 
εργοδότη και αφ' ετέρου του ότι η εν λόγω ασφάλιση, ως εκ του υποχρεωτικού και 
καθολικού της χαρακτήρα, δεν µπορούσε να είναι κάτι διαφορετικό από κοινωνική 
ασφάλιση, έπεται ότι η κρατική µέριµνα για την υπαγωγή της εν λόγω ασφάλισης, µε 
οµοιόµορφο τρόπο, σε ένα ενιαίο, δηµόσιο ασφαλιστικό φορέα για όλους τους 
εργαζοµένους στα πιστωτικά ιδρύµατα της Χώρας δεν βρίσκεται έξω από τους 
σκοπούς του άρθρου 22 παρ.5 του Συντάγµατος. Και περαιτέρω, η υποχρεωτική 
υπαγωγή όλων των ασφαλισµένων και συνταξιούχων του ΤΕΑΠΕΤΕ στους δηµοσίου 
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δικαίου, νέους ασφαλιστικούς φορείς ΕΤΕΑΜ και ΕΤΑΤ ούτε την αρχή της ισότητας 
των πολιτών έναντι του νόµου ούτε το δικαίωµα αυτών για ελεύθερη συµµετοχή στην 
οικονοµική ζωή της Χώρας παραβιάζει, διότι η επιβαλλόµενη υποχρέωση εξαντλείται 
στην εκ του νόµου ένταξη των ασφαλισµένων και συνταξιούχων στους νέους, 
κρατικούς ασφαλιστικούς φορείς και δεν εκτείνεται στη διάλυση του παλαιού (του 
ΤΕΑΠΕΤΕ), η τύχη του οποίου εξακολουθεί να διέπεται από τις ρυθµίσεις του 
προηγουµένου ν. 3371/2005 και του καταστατικού του. Εποµένως, σύµφωνα µε τη 
γνώµη που επικράτησε στην πλήρη Ολοµέλεια του Αρείου Πάγου, οι 4ος, 5ος και 
14ος από τους λόγους της αιτήσεως της Τράπεζας και οι 1ος, 2ος και 4ος από τους 
λόγους της αιτήσεως του Ελληνικού ∆ηµοσίου, µε τους οποίους επισηµαίνονται οι 
παραβάσεις αυτές και προσάπτονται στην προσβαλλοµένη απόφαση οι αναιρετικές 
πληµµέλειες του άρθρου 559 αρ.1 και 19 ΚΠολ∆, είναι βάσιµοι.  
- Με την κρίση του, σύµφωνα µε τη γνώµη που επικράτησε στην πλήρη Ολοµέλεια 
του Αρείου Πάγου, το Εφετείο εφάρµοσε εσφαλµένα τις διατάξεις που αναφέρονται 
παραπάνω (βλ. σκέψη αρ.8), καθώς και στην αρχή της παρούσας σκέψης και διέλαβε 
ανεπαρκή και εν µέρει ασαφή και αντιφατική αιτιολογία για τη θεµελίωση της 
απόφασής του. Ειδικότερα: Α) Για την απόδειξη σπουδαίου λόγου προς θεµελίωση 
του δικαιώµατος καταγγελίας των συλλογικών συµφωνιών εκ µέρους της Τράπεζας, 
τον οποίο απέκλεισε, το Εφετείο απαίτησε και την απρόοπτη µεταβολή των 
συνθηκών, η οποία θα έπρεπε να έχει επιφέρει ανατροπή του κοινού δικαιοπρακτικού 
θεµελίου και καταστήσει υπέρµετρα επαχθή την εκπλήρωση των συµφωνιών αυτών 
για την Τράπεζα (ΑΚ 388), ενώ τέτοια περιστατικά δεν ήσαν απαραίτητα στη 
συγκεκριµένη υπόθεση, σύµφωνα µε τις εφαρµοστέες διατάξεις των άρθρων 288 και 
672 ΑΚ, σε συνδυασµό µε αυτήν του άρθρου 12 παρ.2 του ν. 1876/1990, κατά τις 
οποίες ήταν αρκετή η κατάφαση όψιµης και σηµαντικής µεταβολής των συνθηκών, οι 
οποίες κατά το έτος 1948 είχαν οδηγήσει τους ενδιαφερόµενους στην κατάρτιση της 
συµφωνίας για τη δηµιουργία του ΤΕΑΠΕΤΕ. Β) Για τον αποκλεισµό του σπουδαίου 
λόγου προς θεµελίωση της καταγγελίας, το Εφετείο έκρινε ότι η Τράπεζα θα 
µπορούσε να µην καταχωρήσει εφ' άπαξ, αλλά να επιµερίσει στους ισολογισµούς 
περισσοτέρων ετών, το άθροισµα των υποχρεώσεών της έναντι του ΤΕΑΠΕΤΕ, ενώ 
αυτό δεν ήταν κατά νόµον εφικτό λόγω της υποχρέωσης που είχε, από την εφαρµογή 
των ∆ΛΠ, να καταχωρεί στον ισολογισµό εκάστου έτους το σύνολο των 
υποχρεώσεων προς το προσωπικό της, ακόµη και εκείνες που δεν ήσαν 
ληξιπρόθεσµες, ήτοι χωρίς δυνατότητα επιµερισµού αυτών. Γ) Κατά την υπαγωγή 
των πραγµατικών περιστατικών, τα οποία δέχθηκε ως αληθή, στην έννοια του 
σπουδαίου λόγου, το Εφετείο χαρακτήρισε ως νοµικώς αδιάφορη την υποχρέωση της 
Τράπεζας να εµφανίζει εκάστοτε στους ισολογισµούς της το σύνολο των 
υποχρεώσεών της έναντι του ΤΕΑΠΕΤΕ, διότι την εξέλαβε ως απλή, λογιστική 
απεικόνιση χωρίς αντίκρισµα στην πραγµατική οικονοµική κατάσταση της Τράπεζας, 
ενώ, σύµφωνα µε τις λοιπές παραδοχές του, η απεικόνιση αυτή, αν και µόνο 
λογιστική, επηρέαζε την εικόνα της κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας και 
οδηγούσε εν δυνάµει στην ανάκληση της άδειας λειτουργίας αυτής. Με την κρίση 
αυτή, το Εφετείο δεν συνέδεσε τον κίνδυνο διακοπής της λειτουργίας της Τράπεζας 
µε τη συνδροµή σπουδαίου λόγου υπέρ αυτής για την καταγγελία των περί 
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ΤΕΑΠΕΤΕ συµφωνιών, αλλά και δεν αιτιολόγησε το τυχόν απρόσφορο της σύνδεσης 
αυτής. ∆) Παροµοίως, κατά την υπαγωγή των πραγµατικών περιστατικών, τα οποία 
δέχθηκε ως αληθή, στην έννοια του σπουδαίου λόγου, το Εφετείο δεν συνέδεσε την 
εκ του ν. 3371/2005 υποχρεωτική υπαγωγή, από 1-1-2005, όλων των νέων 
εργαζοµένων των πιστωτικών ιδρυµάτων σε κρατικούς φορείς επικουρικής 
ασφάλισης (ΕΤΕΑΜ και ΕΤΑΤ, βλ. παραπάνω, σκέψη αρ.8), αντί των µέχρι τότε 
λειτουργούντων ιδιωτικών Ταµείων, µε τη συνδροµή σπουδαίου λόγου υπέρ της 
Τράπεζας για την καταγγελία των περί ΤΕΑΠΕΤΕ συµφωνιών, αλλά και δεν 
αιτιολόγησε το τυχόν απρόσφορο της σύνδεσης αυτής. Η εν λόγω νοµοθετική εξέλιξη 
είχε ως αναπόδραστη συνέπεια τη σταδιακή συρρίκνωση των πόρων του ΤΕΑΠΕΤΕ, 
που έχανε τις εισφορές των νέων ασφαλισµένων και την αντίστοιχη επαύξηση των 
υποχρεώσεων της Τράπεζας έναντι του ΤΕΑΠΕΤΕ, που έπρεπε να καλύπτει στο 
διηνεκές τα ελλείµµατα του τελευταίου (τα οποία ούτως ή άλλως έβαιναν οσηµέραι 
διογκούµενα, λόγω της αυξήσεως του µέσου όρου της ανθρώπινης ζωής και της εξ 
αυτής θεαµατικής µεταβολής της αναλογίας µεταξύ εργαζοµένων και συνταξιούχων, 
σε βάρος των πρώτων), µε περαιτέρω επιδείνωση της λογιστικής απεικόνισης της 
οικονοµικής της θέσεως. Και τέλος, Ε) ∆εν συνέδεσε µε τη συνδροµή σπουδαίου 
λόγου αυτήν καθ' εαυτήν την υποχρέωση εφαρµογής των ∆ΛΠ, την οποία ο ίδιος ο 
νοµοθέτης θεώρησε ως σηµαντική εξέλιξη στο χώρο του τραπεζικού συστήµατος, 
ώστε να τον οδηγήσει στις θεσµικές µεταβολές που επέφερε µε τους νόµους 
3371/2005 και 3455/2006 στο πλαίσιο της επικουρικής ασφάλισης των 
τραπεζοϋπαλλήλων εν γένει. Εποµένως, σύµφωνα µε τη γνώµη που επικράτησε στην 
πλήρη Ολοµέλεια του Αρείου Πάγου, οι 8ος, 9ος, 10ος και 11ος από τους λόγους της 
αιτήσεως της Τράπεζας, µε τους οποίους επισηµαίνονται οι παραβάσεις αυτές και 
προσάπτονται στην προσβαλλοµένη απόφαση οι αναιρετικές πληµµέλειες του άρθρου 
559 αρ.1 και 19 ΚΠολ∆, είναι βάσιµοι.  
- Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 80 ΚΠολ∆, που ορίζει ότι "Αν, σε δίκη που 
εκκρεµεί µεταξύ άλλων, τρίτος έχει έννοµο συµφέρον να νικήσει κάποιος διάδικος, 
έχει δικαίωµα, έως την έκδοση αµετάκλητης απόφασης, να ασκήσει πρόσθετη 
παρέµβαση για να υποστηρίξει το διάδικο αυτόν", η πρόσθετη παρέµβαση µπορεί να 
ασκηθεί για πρώτη φορά και ενώπιον της Ολοµέλειας του Αρείου Πάγου. Περαιτέρω, 
σύµφωνα µε την ίδια διάταξη, σε συνδυασµό µε εκείνη του άρθρου 68 ΚΠολ∆, 
αναγκαίος όρος για την άσκηση πρόσθετης παρέµβασης είναι η ύπαρξη αµέσου 
εννόµου συµφέροντος στο πρόσωπο του παρεµβαίνοντος. Άµεσο έννοµο συµφέρον 
για την άσκηση παρέµβασης υφίσταται όταν µε αυτή µπορεί να προστατευθεί 
δικαίωµα του παρεµβαίνοντος ή να αποτραπεί η εις βάρος αυτού δηµιουργία νοµικής 
υποχρεώσεως. Πρέπει, όµως, αυτά είτε να απειλούνται από το δεδικασµένο ή την 
εκτελεστότητα της αποφάσεως που θα εκδοθεί είτε να τίθενται σε διακινδύνευση από 
άλλες, αντανακλαστικές συνέπειες αυτής. Ως εκ τούτου, για την άσκηση πρόσθετης 
παρέµβασης δεν αρκεί το ότι σε δίκη, εκκρεµή µεταξύ άλλων, πρόκειται να λυθεί 
νοµικό ζήτηµα που θα ωφελήσει ή θα βλάψει τον προσθέτως παρεµβαίνοντα, επειδή 
υφίσταται ή ενδέχεται να ανακύψει σε δίκη µεταξύ αυτού και κάποιου από τους 
διαδίκους ή τρίτου, αλλά απαιτείται η έκβαση της δίκης, στην οποία παρεµβαίνει, να 
θίγει ευθέως, από την άποψη του πραγµατικού και νοµικού ζητήµατος, τα έννοµα 
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συµφέροντά του (ΟλΑΠ 14/2008). Η προϋπόθεση αυτή, γενικώς, υφίσταται υπέρ των 
συνδικαλιστικών ενώσεων, οιουδήποτε βαθµού, οι οποίες και αυτοτελώς, σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του άρθρου 669 ΚΠολ∆, θα µπορούσαν να ασκήσουν υπέρ των 
µελών τους τα δικαιώµατα που απορρέουν από συλλογική σύµβαση ή άλλες διατάξεις 
που εξοµοιώνονται προς διατάξεις συλλογικής σύµβασης, όχι, όµως, και υπέρ άλλων 
επαγγελµατικών σωµατείων στα οποία ούτε µετέχουν ούτε και θα µπορούσαν να 
µετέχουν οι διάδικοι της κυρίας δίκης.  
- Στο άρθρο 94 παρ.1 εδ. α' του Συντάγµατος ορίζεται ότι στα τακτικά διοικητικά 
δικαστήρια υπάγεται η εκδίκαση των διοικητικών διαφορών, όπως νόµος ορίζει. 
Περαιτέρω, κατά το άρθρο 7 παρ.1 εδ. α' του ν. 702/1977, στη δικαιοδοσία των 
διοικητικών δικαστηρίων υπάγονται οι διοικητικές διαφορές ουσίας, που αναφύονται 
από την αναγνώριση, παραχώρηση ή απονοµή δικαιώµατος ή ευεργετήµατος ή 
οποιασδήποτε άλλης παροχής ή από την ολική ή µερική άρνηση ικανοποιήσεως 
τέτοιου αιτήµατος, καθώς και οι αναφυόµενες από τη µεταβολή καταστάσεως που 
δηµιουργήθηκε µε διοικητική πράξη, κατά την εφαρµογή της νοµοθεσίας περί 
κοινωνικής ασφαλίσεως ως προς τις ασφαλιστικές σχέσεις µεταξύ των ασφαλιστικών 
φορέων και των ασφαλισµένων ή των εργοδοτών τους, ιδίως δε οι διαφορές περί την 
υπαγωγή στην ασφάλιση και τη διάρκειά της, περί τις καταβλητέες από τους 
εργοδότες και τους ασφαλισµένους εισφορές και περί τις πάσης φύσεως παροχές από 
τον ασφαλιστικό φορέα. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι διοικητική διαφορά 
ουσίας, από την εφαρµογή της νοµοθεσίας περί κοινωνικών ασφαλίσεων, 
δηµιουργείται µόνον όταν ο ένας από τους διαδίκους είναι φορέας κοινωνικής 
ασφαλίσεως και η διαφορά αναφέρεται, γενικώς, στις ασφαλιστικές σχέσεις µεταξύ 
του φορέα και του ασφαλισµένου ή του εργοδότη αυτού (ΑΕ∆ 5/2002, ΟλΑΠ 
11/2001).  
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- Κατά το άρθρο 22 παρ. 2 του Συντάγµατος "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". Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι ο συνταγµατικός 
νοµοθέτης παρέσχε την ευχέρεια στον κοινό νοµοθέτη να καθιερώσει σύστηµα 
διαιτησίας, που εκείνος κρίνει σκόπιµο, για τη διασφάλιση της εργασιακής ειρήνης 
µεταξύ των κοινωνικών εταίρων. Περαιτέρω, µε το ν. 1876/1990 "Ελεύθερες 
συλλογικές διαπραγµατεύσεις και άλλες διατάξεις", καθιερώθηκε σύστηµα επιλύσεως 
των συλλογικών διαφορών εργασίας, µε τη θέσπιση του θεσµού του µεσολαβητή 
(άρθρα 14, 15) και µε την ανάθεση της διαιτησίας σε όργανα ενός Νοµικού 
Προσώπου Ιδιωτικού ∆ικαίου (άρθρα 16, 17), που ο νόµος αυτός ίδρυσε. Ειδικότερα, 
ο ν. 1876/1990, αφού όρισε ότι, αν οι διαπραγµατεύσεις των µερών αποτύχουν, αυτά 
µπορούν να ζητήσουν τις υπηρεσίες µεσολαβητή ή να προσφύγουν στη διαιτησία 
(άρθρο 14 παρ. 1) και ότι οι όροι και η διαδικασία της προσφυγής καθορίζονται µε 
ρήτρες των συλλογικών συµβάσεων ή µε κοινή συµφωνία των µερών, ελλείψει δε 
αυτών, µε τις διατάξεις του νόµου τούτου (άρθρο 14 παρ. 2), στη συνέχεια ορίζει ότι 
ιδρύεται Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου, ο "Οργανισµός Μεσολάβησης και 
∆ιαιτησίας" (ΟΜΕ∆), µε έδρα την Αθήνα. Περαιτέρω, ο ίδιος νόµος προβλέπει ότι η 
διαδικασία της µεσολαβήσεως αρχίζει µε αίτηση, που υποβάλλουν τα µέρη από 
κοινού ή χωριστά (άρθρο 15 παρ. 2), ότι ο µεσολαβητής επιλέγεται από ειδικό 
κατάλογο µεσολαβητών, επί ασυµφωνίας δε των µερών ορίζεται µε κλήρωση (άρθρο 
15 παρ. 3), ότι αν τα µέρη δεν καταλήξουν σε συµφωνία για επίλυση της διαφοράς 
τους µέσα σε ορισµένη προθεσµία, ο µεσολαβητής µπορεί να υποβάλει δική του 
πρόταση, η οποία, αν µεν γίνει δεκτή και υπογραφεί από τα ενδιαφερόµενα µέρη, 
εξοµοιώνεται µε συλλογική σύµβαση εργασίας, αν δε όχι, θεωρείται απορριφθείσα 
(άρθρο 15 παρ. 6). Τέλος, προβλέπεται ότι προσφυγή στη διαιτησία γίνεται σε 
οποιοδήποτε στάδιο των διαπραγµατεύσεων, µε κοινή συµφωνία των µερών, είτε 
µονοµερώς από το ένα µέρος, όταν το άλλο αρνείται τη µεσολάβηση, είτε από τους 
εργαζοµένους, όταν αποδέχονται την πρόταση του µεσολαβητή, που απορρίπτει ο 
εργοδότης ή, κατ' εξαίρεση, σε ορισµένες περιπτώσεις (οργανισµών κοινής ωφελείας 
κ.λ.π.) και αντιστρόφως (άρθρο 16 παρ. 1), ότι ο διαιτητής όπως και ο µεσολαβητής 
(άρθρο 15 παρ. 3) επιλέγεται µε κοινή συµφωνία των µερών από ειδικό κατάλογο, 
άλλως µε κλήρωση (άρθρο 16 παρ. 4) και ότι η απόφασή του, που ισχύει από την 
εποµένη της υποβολής της αιτήσεως για µεσολάβηση, εξοµοιώνεται µε συλλογική 
σύµβαση εργασίας (άρθρο 16 παρ. 4). Από όλα τα παραπάνω προκύπτει µε σαφήνεια 
ότι οι µεσολαβητές και οι διαιτητές, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, 
συνιστούν όργανα του ιδρυθέντος από τον ίδιο νόµο ΝΠΙ∆ µε την επωνυµία 
"Οργανισµός Μεσολάβησης και ∆ιαιτησίας", (ΟΜΕ∆), µε τον οποίο συνδέονται µε 
σύµβαση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών και εποµένως οι πράξεις του διαιτητή του 
ΟΜΕ∆ (διαιτητικές αποφάσεις) δεν αποτελούν πράξεις διοικητικής αρχής και 
συνεπώς δικαιοδοσία για την κρίση του κύρους και της νοµιµότητας τους έχουν τα 
τακτικά πολιτικά δικαστήρια, διότι, µε την αµφισβήτηση της νοµιµότητας τους, 
προκαλούνται ιδιωτικές διαφορές, των οποίων η επίλυση ανήκει στη δικαιοδοσία των 
πολιτικών δικαστηρίων. Ο παραπάνω δικαστικός έλεγχος των διαιτητικών 
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αποφάσεων από τα πολιτικά δικαστήρια µπορεί να έχει τη µορφή είτε παρεµπίπτοντος 
ελέγχου, στα πλαίσια, δηλαδή, µιας ατοµικής εργασιακής διαφοράς, είτε του απ' 
ευθείας ελέγχου µε την άσκηση θετικής ή αρνητικής αναγνωριστικής αγωγής, από 
εκείνον που έχει έννοµο συµφέρον. Η διαιτητική απόφαση δεν ελέγχεται για την 
ουσιαστική ορθότητά της ή για τη σκοπιµότητά της, αλλά ο έλεγχος αναφέρεται 
µόνον στις εξής περιπτώσεις α) αν ρυθµίζει θέµατα, τα οποία δεν µπορούν κατά το 
νόµο να είναι αντικείµενο συλλογικών διαπραγµατεύσεων, β) αν δεν τηρήθηκε η 
νόµιµη προδικασία και διαδικασία, που προβλέπει ο Ν. 1870/1990 για την έκδοσή 
της, γ) αν παραβιάσθηκαν διατάξεις του ουσιαστικού δικαίου αναγκαστικού 
χαρακτήρα µε µονοµερή (υπέρ των εργαζοµένων) ή αµφιµερή ενέργεια και δ) αν 
φέρει άλλα τυπικά ελαττώµατα ή ελλείψεις. Περαιτέρω, µε το άρθρο 7 του ν. 
1876/1990 ορίζεται ότι: "1. Οι κανονιστικοί όροι της συλλογικής σύµβασης εργασίας 
έχουν άµεση και αναγκαστική ισχύ. 2. Οι όροι ατοµικών συµβάσεων εργασίας, που 
αποκλίνουν από τους κανονιστικούς όρους συλλογικών συµβάσεων εργασίας, είναι 
επικρατέστεροι, εφ' όσον παρέχουν µεγαλύτερη προστασία στους εργαζόµενους. 3. 
Όροι εργασίας συλλογικών συµβάσεων εργασίας, που είναι ευνοϊκότεροι για τους 
εργαζόµενους, υπερισχύουν των νόµων, εκτός αν πρόκειται για διατάξεις 
αναγκαστικού δικαίου, µε αµφιµερή ενέργεια". Εξάλλου, µε τη διάταξη του άρθρου 
361 Α.Κ., που ορίζει ότι για τη σύσταση ή αλλοίωση της ενοχής µε δικαιοπραξία 
απαιτείται σύµβαση, εφόσον ο νόµος δεν ορίζει διαφορετικά, καθιερώνεται στο 
ενοχικό και κατ' ακολουθία στο εργατικό δίκαιο, ως απόρροια του δόγµατος της 
αυτονοµίας της βούλησης, η αρχή της ελευθερίας των συµβάσεων, σύµφωνα µε την 
οποία οι συµβαλλόµενοι έχουν πλήρη ελευθερία για κατάρτιση οποιασδήποτε 
δικαιοπραξίας µε οποιαδήποτε µορφή και µε οποιοδήποτε περιεχόµενο, αρκεί αυτό να 
µην απαγορεύεται από το νόµο και να µην αντιβαίνει στα χρηστά ήθη. Με βάση τα 
παραπάνω, συνάγεται, από τη γενική αρχή της προστασίας των εργαζοµένων, που 
διαπνέει το εργατικό δίκαιο, ότι η αρχή της εύνοιας υπέρ των τελευταίων δεν 
εφαρµόζεται µόνο στη σχέση συλλογικής σύµβασης εργασίας και ατοµικής 
σύµβασης, αλλά και στη σχέση περισσότερων πηγών (νόµου, συλλογικής σύµβασης 
εργασίας, κανονισµού, ατοµικής σύµβασης) διαφορετικής ιεραρχικής βαθµίδας, που 
ρυθµίζουν την εργατική σχέση. Περαιτέρω, από το συνδυασµό της προαναφερθείσας 
διατάξεως της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 1876/1990 και του άρθρου 3 του ΑΚ 
προκύπτει ότι η ως άνω γενική αρχή δεν εφαρµόζεται επί κανόνων αναγκαστικού 
δικαίου (δηµοσίας τάξεως) µε αµφιµερή ενέργεια, ήτοι νόµων που δεν µπορούν να 
αποκλειστούν µε τη βούληση των ενδιαφεροµένων και που τείνουν κυρίως στην 
προστασία του γενικότερου συµφέροντος και των πολιτών (ΟλΑΠ 20/2006, ΑΠ 
673/2009).  
Περαιτέρω, κατά την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 1264/1982, "Για τον 
εκδηµοκρατισµό του Συνδικαλιστικού Κινήµατος και την κατοχύρωση των 
συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζοµένων", "οι συνδικαλιστικές οργανώσεις 
έχουν σκοπό τη διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονοµικών, 
ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συµφερόντων των εργαζοµένων", 
κατά την παρ. 4 του άρθρου 5 του ιδίου νόµου "απαγορεύεται να δέχονται οι 
συνδικαλιστικές οργανώσεις εισφορές και ενισχύσεις από εργοδότες ή οργανώσεις 
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τους καθώς και από κοµµατικούς οργανισµούς ή άλλες πολιτικές οργανώσεις. Από 
την παραπάνω απαγόρευση εξαιρούνται παροχές του εργοδότη για την εξυπηρέτηση 
κοινωφελών σκοπών της µοναδικής πρωτοβάθµιας συνδικαλιστικής οργάνωσης, στην 
οποία ανήκουν οι εργαζόµενοι σ' αυτόν, ή, εφόσον υπάρχουν περισσότερες, ισοµερώς 
σε όλες", κατά την παρ. 2 του άρθρου 14 "απαγορεύεται στους εργοδότες, σε 
πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασµό τους και σε οποιοδήποτε τρίτο να προβαίνουν 
σε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη, που κατατείνει στην παρακώλυση της άσκησης 
των συνδικαλιστικών δικαιωµάτων των εργαζοµένων και ιδιαίτερα: α) να ασκούν 
επιρροή στους εργαζοµένους για την ίδρυση ή µη ίδρυση συνδικαλιστικής 
οργάνωσης, β) να επιβάλλουν ή να παρεµποδίζουν µε οποιοδήποτε τρόπο ή µέσο την 
προσχώρηση εργαζοµένων σε ορισµένη συνδικαλιστική οργάνωση, γ) ν' απαιτούν 
από τους εργαζοµένους δήλωση συµµετοχής, µη συµµετοχής ή αποχώρησης από 
συνδικαλιστική οργάνωση, δ) να υποστηρίζουν ορισµένη συνδικαλιστική οργάνωση 
ή µε οικονοµικά ή µε άλλα µέσα, ε) να επεµβαίνουν µε οποιοδήποτε τρόπο στη 
διοίκηση, στη λειτουργία και στη δράση των συνδικαλιστικών οργανώσεων, στ) να 
µεταχειρίζονται µε ευµένεια ή δυσµένεια τους εργαζοµένους, ανάλογα µε τη 
συµµετοχή τους σε ορισµένη συνδικαλιστική οργάνωση", κατά τις παρ. 1, 2, 3, 4 του 
άρθρου 17 " 1. Ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να διευκολύνει τα µέλη των 
διοικητικών συµβουλίων, των ελεγκτικών επιτροπών και τους αντιπροσώπους των 
πρωτοβάθµιων στις δευτεροβάθµιες συνδικαλιστικές οργανώσεις κατά την άσκηση 
των καθηκόντων τους 2. Ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να παρέχει: α) ... β) .... γ) 
Στους Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραµµατέα των πρωτοβάθµιων 
συνδικαλιστικών οργανώσεων άδεια απουσίας έως 5 µέρες το µήνα αν τα µέλη τους 
είναι 500 και πάνω και ως τρεις µέρες αν είναι λιγότερα, δ .... 3. Οι αναφερόµενες 
στην παράγραφο 2 άδειες απουσίας περιορίζονται σε τριάντα (30) µέρες το χρόνο για 
τα µέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, αλλιώς του Προεδρείου των µη 
αντιπροσωπευτικών τριτοβάθµιων οργανώσεων και στο 1/3 του αναφερόµενου στα 
εδάφια β' και γ' χρόνου προκειµένου για την αµέσως επόµενη, της πιο 
αντιπροσωπευτικής, οργάνωση. 4. Ο χρόνος απουσίας των εργαζοµένων κατά τις 
διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου θεωρείται χρόνος πραγµατικής εργασίας για 
όλα τα δικαιώµατα που απορρέουν από την εργασιακή και ασφαλιστική σχέση, εκτός 
από το δικαίωµα λήψεως αποδοχών για τον αντίστοιχο χρόνο. Οι ασφαλιστικές 
εισφορές συνδικαλιστικών στελεχών για το χρόνο της συνδικαλιστικής άδειάς τους 
καταβάλλονται από την οργάνωσή τους" και τέλος, κατά το άρθρο 18 του ιδίου 
νόµου, "1. Οι διατάξεις των άρθρων 14, 15, 16, 17 αποτελούν ελάχιστα 
συνδικαλιστικά δικαιώµατα. 2. Ρυθµίσεις ευνοϊκότερες για την άσκηση των 
δικαιωµάτων αυτών που έχουν ήδη αποκτηθεί ή θα αποκτηθούν µε συµφωνία 
µισθωτών και εργοδοτών ή µε Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας, ή ∆ιαιτητικές 
Αποφάσεις υπερισχύουν".  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 3, 361,  
Σ: 7, 14, 15, 16, 17, 22, 
Νόµοι: 1264/1982, άρθ. 4 , 5, 14, 17, 18, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * ΧρΙ∆ 2012.760  
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Συλλογικό Εργατικό ∆ίκαιο - Είδη και ισχύς 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1680 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Ισχύς ΣΣΕ. Σύµβαση µερικής απασχόλησης. Ένσταση καταχρηστικής άσκησης 
δικαιώµατος. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. 
- Από τη διάταξη του άρθρ. 8 παρ. 2 του Ν. 1876/1990, που ορίζει ότι οι υπόλοιπες 
(πλην των εθνικών γενικών) συλλογικές συµβάσεις εργασίας δεσµεύουν τους 
εργαζοµένους και τους εργοδότες που είναι µέλη των συµβαλλόµενων 
συνδικαλιστικών οργανώσεων, τον εργοδότη που συνάπτει τη συλλογική σύµβαση 
εργασίας ατοµικά και τους εργοδότες που συνάπτουν συλλογική σύµβαση εργασίας 
µε κοινό εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο ή εκπροσώπους, σε συνδυασµό και προς το 
άρθρ. 11 παρ. 2 του ίδιου νόµου, που ορίζει ότι µε απόφασή του, που εκδίδεται µετά 
από γνώµη του Ανώτατου Συµβουλίου Εργασίας, ο Υπουργός Εργασίας µπορεί να 
επεκτείνει και να κηρύξει γενικώς υποχρεωτική για όλους τους εργαζοµένους του 
κλάδου ή επαγγέλµατος συλλογική σύµβαση εργασίας, προκύπτει ότι η Σ.Σ.Ε. ισχύει 
µόνο έναντι των µελών των εργατικών και εργοδοτικών οργανώσεων που την είχαν 
συνάψει. Αν η Σ.Σ.Ε. επεκτάθηκε µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, η ισχύς της 
εκτείνεται και πέρα από τα πρόσωπα αυτά, πάντως όµως µέσα στα όρια της τοπικής 
της ισχύος, στους εργαζοµένους και εργοδότες του κλάδου ή του επαγγέλµατος που η 
σύµβαση αυτή αφορά, οι οποίοι θα µπορούσαν να είναι µέλη των οργανώσεων που 
µετείχαν στη σύναψή της (ΟλΑΠ 2/2002). Εξάλλου, µε το άρθρ. 1 της από 12-6-1998 
Σ.Σ.Ε. "για τους όρους αµοιβής και εργασίας των τραγουδιστών κέντρων 
διασκεδάσεως" και της οποίας η ισχύς αρχίζει από 1-1-1998, ορίζεται ότι στις 
διατάξεις αυτής υπάγονται οι τραγουδιστές όλης της χώρας, ανεξαρτήτως από φύλο, 
που απασχολούνται στα κέντρα διασκεδάσεως και ψυχαγωγίας µε ζωντανή µουσική 
που λειτουργούν σε όλη της χώρα. Σύµφωνα µε το άρθρ. 1 του Ν∆ 254/1973 "περί 
αναµορφώσεως της φορολογίας κέντρων διασκεδάσεως και κέντρων πολυτελείας", 
χαρακτηρίζονται ως κέντρα διασκεδάσεως, χώροι ή καταστήµατα τα οποία 
λειτουργούν "ως α) ... ε) κοσµικαί ταβέρναι ... ζ) κέντρα ή καταστήµατα ένθα 
παρέχεται ψυχαγωγία δια µουσικής µετά ή άνευ καλλιτεχνών...". Από την τελευταία 
διάταξη προκύπτει ότι για τον χαρακτηρισµό καταστήµατος ως κέντρου 
διασκεδάσεως (του οποίου οι τραγουδιστές υπάγονται στις διατάξεις της ανωτέρω 
Σ.Σ.Ε.) απαιτείται να παρέχει το κατάστηµα αυτό στους πελάτες του κατά σύστηµα 
και προεχόντως ψυχαγωγία µε µουσική, µε ή χωρίς καλλιτέχνες, και όχι όταν 
επιβοηθητικώς, προς δηµιουργία απλώς ευχάριστης ατµόσφαιρας, κάνει χρήση 
µουσικής, ενώ κατά κύριο λόγο παρέχει σε αυτούς άλλες υπηρεσίες, όπως π.χ. 
υπηρεσίες εστιατορίου. 
- Κατά το άρθρ. 38 παρ. 1 του Ν. 1892/90, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρ. 2 του Ν. 
2639/98, κατά τη σύσταση της συµβάσεως εργασίας ή κατά τη διάρκειά της, ο 
εργοδότης και ο µισθωτός µπορούν µε έγγραφη ατοµική σύµβαση να συµφωνήσουν, 
για ορισµένο ή αόριστο χρόνο, ηµερήσια ή εβδοµαδιαία ή δεκαπενθήµερη ή µηνιαία 
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εργασία, η οποία θα είναι µικρότερης διάρκειας από την κανονική (µερική 
απασχόληση) και ότι η συµφωνία αυτή, εφόσον µέσα σε 15 ηµέρες από την 
κατάρτισή της δεν γνωστοποιηθεί στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας, τεκµαίρεται ότι 
καλύπτει σχέση εργασίας µε πλήρη απασχόληση. Από τη διάταξη αυτή συνάγεται ότι 
για την κατάρτιση της συµβάσεως µερικής απασχόλησης απαιτείται κατά νόµο 
έγγραφος τύπος, ο οποίος είναι συστατικός και η µη τήρησή του συνεπάγεται την 
ακυρότητα του συγκεκριµένου όρου της συµβάσεως που αφορά τη µερική 
απασχόληση, η ακυρότητα δε αυτή είναι απόλυτη, κατ' άρθρ. 159 του ΑΚ και 
λαµβάνεται υπόψη αυτεπαγγέλτως, δεν θεραπεύεται δε και αν ακόµη εκπληρωθεί η 
σύµβαση µε επίγνωση της ελλείψεως του απαιτούµενου τύπου.  
Συνεπώς, και η αρχική σύµβαση πλήρους απασχόλησης µετατρέπεται εγκύρως, µε 
τροποποιητική συµφωνία, σε µερικής απασχόλησης, µόνο εφόσον τηρήθηκε ο 
έγγραφος τύπος. Το τεκµήριο περί του οποίου γίνεται λόγος στο δεύτερο εδάφιο της 
παρ. 1 του άρθρ. 38 του Ν. 1892/1990 προϋποθέτει έγκυρη συµφωνία περί µερικής 
απασχόλησης, δηλαδή εγγράφως καταρτισθείσα και αφορά µόνο την περίπτωση µη 
έγκαιρης γνωστοποίησης της συµφωνίας αυτής στην Επιθεώρηση Εργασίας.  
- Κατά το άρθρ. 281 του ΑΚ η άσκηση του δικαιώµατος απαγορεύεται αν υπερβαίνει 
προφανώς τα όρια που επιβάλλουν η καλή πίστη, τα χρηστά ήθη ή ο κοινωνικός ή 
οικονοµικός σκοπός του δικαιώµατος. Κατά την έννοια της διατάξεως αυτής για να 
θεωρηθεί η άσκηση του δικαιώµατος ως καταχρηστική, θα πρέπει η προφανής 
υπέρβαση των θεσπιζόµενων µε αυτή αντικειµενικών κριτηρίων να προκύπτει από 
την προηγηθείσα συµπεριφορά του δικαιούχου ή από την πραγµατική κατάσταση που 
δηµιουργήθηκε ή τις περιστάσεις που µεσολάβησαν ή από άλλα περιστατικά, τα 
οποία χωρίς κατά νόµο να εµποδίζουν τη γέννηση ή να επάγονται την απόσβεση του 
δικαιώµατος, καθιστούν µη ανεκτή τη µεταγενέστερη άσκησή του, κατά τις περί 
δικαίου και ηθικής αντιλήψεις του µέσου κοινωνικού ανθρώπου (ΟλΑΠ 19/1998).  
- Όταν η ένσταση καταχρηστικής ασκήσεως του δικαιώµατος στηρίζεται σε 
περισσότερα αυτοτελή πραγµατικά περιστατικά, τα οποία συνολικώς εκτιµώµενα 
προσδίδουν καταχρηστικό χαρακτήρα στο ασκούµενο δικαίωµα, καθένα από τα 
περιστατικά αυτά αποτελεί "πράγµα", που ασκεί ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της 
δίκης, κατά την έννοια του άρθρ. 559 αρ. 8 του ΚΠολ∆.  
- Από το άρθρ. 559 αρ. 8 του ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως ιδρύεται όταν το δικαστήριο 
παρά τον νόµο έλαβε υπόψη πράγµατα που δεν προτάθηκαν ή δεν έλαβε υπόψη 
πράγµατα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. 
"Πράγµατα", κατά την έννοια της διατάξεως αυτής, είναι οι πραγµατικοί ισχυρισµοί 
που έχουν αυτοτελή ύπαρξη και τείνουν στη θεµελίωση, παρακώλυση ή κατάλυση 
ουσιαστικού ή δικονοµικού δικαιώµατος, το οποίο ασκήθηκε είτε ως επιθετικό (βάση 
αγωγής, ανταγωγής) είτε ως αµυντικό (ένσταση, αντένσταση) µέσο (ΟλΑΠ 3/1997). 
∆εν αποτελούν "πράγµατα" αρνητικοί ισχυρισµοί ή επιχειρήµατα, νοµικά ή 
πραγµατικά, τα οποία αντλούνται από το νόµο ή από την εκτίµηση των αποδείξεων 
(ΟλΑΠ 25/2003). Περαιτέρω, ο λόγος αναιρέσεως είναι απαράδεκτος όταν λείπει το 
έννοµο συµφέρον, ιδίως όταν είναι αλυσιτελής, διότι η προβαλλόµενη πληµµέλεια 
δεν επιδρά κατά νόµο στο διατακτικό της προσβαλλόµενης αποφάσεως.  
∆ιατάξεις: 
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ΑΚ: 281, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 8,  
Νόµοι: 1876/1990, άρθ. 8, 11, 
Νόµοι: 1892/1990, άρθ. 38, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 * Ελ∆νη 2012.1595  
 
Συλλογικό Εργατικό ∆ίκαιο - Είδη και ισχύς 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 813 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Επιχειρησιακή συλλογική σύµβαση εργασίας (ΕΣΣΕ). ΟΤΕ. Έλλειψη νόµιµης 
βάσης. παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. ∆εδικασµένο και αναιρετικός 
έλεγχος. Αντιφατικές διατάξεις της απόφασης. 
- Με την από 10-6-1999 επιχειρησιακή, συλλογική σύµβαση εργασίας (ΕΣΣΕ), που 
υπεγράφη µεταξύ της εναγοµένης "Ο.Τ.Ε. Α.Ε." και των εργαζοµένων σ' αυτή, που 
τους εκπροσωπούσε η ΟΜΕ ΟΤΕ και η οποία έχει αναγκαστική ισχύ για όλους τους 
εργαζοµένους στον ΟΤΕ, σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ. 1 του Ν. 1876 1990, δηλαδή 
έχει ισχύ νόµου, ορίσθηκαν, µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: "Το µόνιµο και δόκιµο 
προσωπικό εντάσσεται στις παρακάτω µισθολογικές κατηγορίες, εκάστη των οποίων 
αποτελείται από 17 µισθολογικές βαθµίδες. Το ποσό της εισαγωγικής µισθολογικής 
βαθµίδας ορίζεται κατά κατηγορία, ως εξής: 1)... 2) κατηγορία δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης (∆Ε), 220.000 δραχµές. Κάθε µία από τις επόµενες της εισαγωγικής 
µισθολογικής βαθµίδας, µέχρι και της 5ης, προσαυξάνεται έναντι της προηγούµενης 
κατά 2%. Από την 6η µέχρι και την 12η µισθολογική βαθµίδα, η προσαύξηση 
ορίζεται σε 2,5%. Από τη 13η µέχρι και τη 17, η προσαύξηση ορίζεται σε 2%. (παρ. 1 
και 2). Στις µισθολογικές βαθµίδες ενσωµατώνονται, καταργούµενες, οι παρακάτω 
παροχές: α) το διορθωτικό ποσό, β) η ΑΤΑ, γ) το επιστηµονικό επίδοµα, δ) το 
επίδοµα µεταπτυχιακών σπουδών, ε) το επίδοµα ανωτάτου προσωπικού, στ) διαφορές 
τακτικών αποδοχών, που προβλέπονται από προηγούµενες ΕΣΣΕ. Στις µισθολογικές 
βαθµίδες του προσωπικού, που εντάσσεται στις κατηγορίες εξειδικευµένου 
προσωπικού, περιλαµβάνονται και όλα τα επιδόµατα, που διαµορφώνουν τακτικές 
αποδοχές, πλην του οικογενειακού και του χρονοεπιδόµατος (παρ. 6). Τα 
διατηρούµενα ποσοστιαία επιδόµατα υπολογίζονται στην εισαγωγική βαθµίδα της ΥΕ 
κατηγορίας, πλην του χρονοεπιδόµατος, που υπολογίζεται στη διανυόµενη 
µισθολογική βαθµίδα και του οικογενειακού επιδόµατος, που υπολογίζεται στην 
εισαγωγική βαθµίδα της κατηγορίας ∆Ε-∆ΟΜ" (παρ. 7).  
- 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 αντιφατικός 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 
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εφαρµόσθηκε. Εξάλλου, 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. Κατά την έννοια της διάταξης αυτής, υπάρχει έλλειψη 
νόµιµης βάσης λόγω αντιφατικών ή ανεπαρκών αιτιολογιών, όταν από το αιτιολογικό 
της απόφασης, δεν προκύπτουν κατά τρόπο πλήρη, σαφή και χωρίς αντιφάσεις, τα 
πραγµατικά περιστατικά, τα οποία, σύµφωνα µε το νόµο, είναι αναγκαία για την 
κρίση στη συγκεκριµένη περίπτωση ότι συντρέχουν οι όροι της διάταξης που 
εφαρµόσθηκε ή ότι δεν συντρέχουν οι όροι της εφαρµογής της. Ιδρύεται, δηλαδή, ο 
λόγος αυτός αναίρεσης όταν από τις παραδοχές της απόφασης δηµιουργούνται 
αµφιβολίες για το αν παραβιάσθηκε ή όχι ουσιαστική διάταξη νόµου. Αναφέρεται σε 
πληµµέλειες αναγόµενες στη διατύπωση του αποδεικτικού πορίσµατος, στο οποίο 
στηρίζεται το διατακτικό της απόφασης. ∆εν ιδρύεται, όµως, ο λόγος αυτός 
αναίρεσης, όταν υπάρχουν ελλείψεις αναγόµενες στην εκτίµηση των αποδείξεων και 
ειδικότερα στην ανάλυση, στάθµιση αυτών και στην αιτιολόγηση της εξαγωγής από 
αυτές του αποδεικτικού πορίσµατος, αρκεί τούτο να εκτίθεται πλήρως, σαφώς και 
χωρίς αντιφάσεις. Ως ζητήµατα δε, των οποίων η αιτιολόγηση κατά τρόπο αντιφατικό 
ή ανεπαρκή, στερεί από νόµιµη βάση την απόφαση, νοούνται οι ισχυρισµοί που έχουν 
αυτοτελή ύπαρξη, που τείνουν, δηλαδή, στη θεµελίωση, κατάλυση ή παρακώλυση 
του δικαιώµατος που ασκήθηκε, είτε ως επιθετικό είτε ως αµυντικό µέσο, όπως είναι 
και τα αναγκαία ,κατά νόµο, περιστατικά, προς στήριξη της αγωγής ή κάποιας 
νόµιµης ένστασης.  
- Κατά την έννοια του άρθρου 559 αριθ. 1 αναιρετικού λόγου, υπάρχει παραβίαση 
κανόνα ουσιαστικού δικαίου, όταν ο δικαστής: α) προσέδωσε στον εφαρµοστέο 
κανόνα δικαίου 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, µολονότι συνέτρεχαν οι πραγµατικές προϋποθέσεις 
του.  
- Κατά το άρθρο 559 αριθµ. 16 ΚΠολ∆, "το δικαστήριο της ουσίας υποπίπτει στην 
από τη διάταξη αυτή προβλεπόµενη αναιρετική πληµµέλεια, όταν, κατά παράβαση 
του νόµου δέχεται ότι υπάρχει ή ότι δεν υπάρχει δεδικασµένο". Στον αναιρετικό 
έλεγχο υπόκειται η κρίση, αν τα γενόµενα δεκτά περιστατικά συνιστούν την έννοια 
του δεδικασµένου, κατά τα άρθρα 321-334 ΚΠολ∆ και αν τούτο έχει την έκταση και 
τα αποτελέσµατα, που του προσέδωσε η απόφαση.  
- Ο αναιρετικός λόγος από τον αριθ. 17 του άρθρου 559 ΚΠολ∆, ιδρύεται, όταν η ίδια 
η απόφαση περιέχει αντιφατικές διατάξεις, ώστε να καθίσταται αδύνατη η εκτέλεση 
της ή να εµφανίζεται αβεβαιότητα ως προς τη διάπλαση ή διάγνωση, που έλαβε χώρα. 
∆εν ιδρύεται, εποµένως, ο λόγος αυτός, όταν η αντίφαση είναι στις αιτιολογίες, εκτός 
εάν αυτές επέχουν θέση διατακτικού.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 321 - 334, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 16, 559 αριθ. 17, 559 αριθ. 19, 
Νόµοι: 1876/1990, άρθ. 7,  
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∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Συλλογικό Εργατικό ∆ίκαιο - Είδη και ισχύς 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 886 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Συλλογικές συµβάσεις εργασίας και ρύθµιση θεµάτων κοινωνικής ασφάλισης. 
Ερµηνεία συµβάσεων. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
- 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". Στο άρθρο 22 παρ. 5 του Συντάγµατος ορίζεται ότι 
"Το Κράτος µεριµνά για την κοινωνική ασφάλιση των εργαζοµένων, όπως νόµος 
ορίζει". Με την πρώτη από τις διατάξεις αυτές κατοχυρώνονται οι συλλογικές 
διαπραγµατεύσεις ως µέσο για την ελεύθερη διαµόρφωση των όρων εργασίας και 
αµοιβής των µισθωτών, υπό την έννοια ότι οι όροι αυτοί, εκτός από τους γενικούς, 
δεν επιτρέπεται να ρυθµισθούν δια νόµου µε αποκλειστικό τρόπο (δηλαδή, να 
αφαιρεθούν από την ύλη των συλλογικών συµβάσεων), εκτός αν τούτο επιβάλλεται 
από λόγους γενικότερου συµφέροντος, συνδεόµενους µε τη λειτουργία της εθνικής 
οικονοµίας (ΟλΑΠ 2/1996). Με τη δεύτερη διάταξη διαχωρίζονται από τους όρους 
εργασίας και αµοιβής των µισθωτών τα θέµατα της υποχρεωτικής κοινωνικής 
ασφάλισης, όπως είναι η σύσταση ασφαλιστικού οργανισµού, η υπαγωγή στην 
ασφάλιση, ο καθορισµός πόρων, η είσπραξη ασφαλιστικών εισφορών, η καταβολή 
ασφαλιστικών παροχών κλπ και καθορίζεται ότι όλα αυτά εµπίπτουν στο αντικείµενο 
της κρατικής µέριµνας, που εκδηλώνεται µε κανόνες αναγκαστικού δικαίου. Σε 
ακολουθία προς τις ως άνω συνταγµατικές διατάξεις, στο άρθρο 2 περ.3 του ν. 
1876/1990 ορίσθηκε ότι η συλλογική σύµβαση εργασίας µόνο σε περιορισµένη 
έκταση µπορεί να ρυθµίζει ζητήµατα κοινωνικής ασφάλισης, "εφ' όσον αυτά δεν 
έρχονται σε αντίθεση µε τη συνταγµατική τάξη και την πολιτική των δηµοσίων 
φορέων κοινωνικής ασφαλίσεως" και, πάντως, εφ' όσον δεν πρόκειται για ζητήµατα 
"συνταξιοδοτικά". Αµέσως µετά, µε το άρθρο 43 παρ.3 του ν. 1902/1990 
διευκρινίσθηκε ότι στην έννοια των συνταξιοδοτικών ζητηµάτων, που δεν µπορούν 
να αποτελέσουν περιεχόµενο συλλογικής συµβάσεως εργασίας (ΣΣΕ), 
περιλαµβάνεται, µεταξύ άλλων, "η σύσταση ειδικών ταµείων ή λογαριασµών που 
χορηγούν περιοδικές παροχές ή εφ' άπαξ βοήθηµα µε επιβάρυνση του εργοδότη". 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις αυτές, οι κατά καιρούς τροποποιήσεις του Καταστατικού 
του ΤΕΑΠΕΤΕ δεν είχαν κανονιστικό χαρακτήρα, διότι δεν µπορούσαν να 
αποτελέσουν νοµίµως περιεχόµενο ΣΣΕ. Αντιθέτως, είχαν συµβατικό χαρακτήρα, 
ισχύουσες µόνο µεταξύ των φορέων που τις είχαν καταρτίσει και των µελών αυτών. 
- Στο άρθρο 173 ΑΚ ορίζεται ότι "κατά την ερµηνεία της δήλωσης βουλήσεως 
αναζητείται η αληθινή βούληση χωρίς προσήλωση στις λέξεις". Στο άρθρο 200 ΑΚ 
ορίζεται ότι "οι συµβάσεις ερµηνεύονται όπως απαιτεί η καλή πίστη, αφού ληφθούν 
υπ' όψη και τα συναλλακτικά ήθη". Οι διατάξεις αυτές παραβιάζονται όταν το 
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δικαστήριο της ουσίας, παρά τη διάγνωση ασάφειας ή ατέλειας κατά τη διατύπωση 
της βουλήσεως ή οποιασδήποτε αµφιβολίας ως προς την έννοιά της, παραλείπει να 
προσφύγει στους κανόνες που τίθενται µε αυτές για τη συναγωγή της προσήκουσας 
ερµηνείας ή να παραθέσει τα πραγµατικά περιστατικά από τα οποία προκύπτει η 
εφαρµογή τους (ΑΠ 357/2010). Οι ίδιες διατάξεις, όµως, παραβιάζονται και όταν το 
δικαστήριο της ουσίας, αν και ρητώς δέχεται ότι η υπό αξιολόγηση δήλωση 
βουλήσεως είναι σαφής και δεν έχει ανάγκη ερµηνείας, σιωπηρώς καταφάσκει την 
ανάγκη αυτή, διότι προβαίνει σε αναζήτηση του πράγµατι ηθεληµένου νοήµατος της 
υπό αξιολόγηση δηλώσεως µε συσχέτιση των επί µέρους εκφράσεων των 
ενδιαφεροµένων ή άλλων, προηγουµένων ή µεταγενεστέρων δηλώσεων αυτών, µε 
χρησιµοποίηση πρόσθετων αποδεικτικών στοιχείων ή µε ενδοιαστικές εκφράσεις ή 
επιχειρήµατα, τα οποία αναδεικνύουν προσπάθεια ερµηνείας της δηλώσεως 
βουλήσεως, κατά την οποία δεν έγινε εφαρµογή των ερµηνευτικών κανόνων που 
προαναφέρθηκαν (ΟλΑΠ 324/1978, ΑΠ 253/2010). Τέλος, οι ίδιες διατάξεις 
παραβιάζονται και όταν το δικαστήριο της ουσίας προβαίνει σε κακή εφαρµογή τους, 
δηλαδή όταν η ερµηνεία που δίδεται από αυτό ως προς το περιεχόµενο της υπό 
αξιολόγηση δηλώσεως δεν είναι σύµφωνη προς τους κανόνες των ΑΚ 173 και 200. Η 
κρίση του δικαστηρίου της ουσίας ότι η δήλωση βουλήσεως είναι σαφής ή ασαφής 
και ότι, αντιστοίχως δεν έχει ή έχει ανάγκη ερµηνείας, αποτελεί εκτίµηση πραγµάτων 
και, συνεπώς, δεν υπόκειται στον αναιρετικό έλεγχο (ΑΠ 103/2010). Η παράλειψη, 
όµως, του δικαστηρίου της ουσίας να προσφύγει στην εφαρµογή των ερµηνευτικών 
κανόνων, στις περιπτώσεις που αυτή είναι επιβεβληµένη και η ορθότητα της κρίσεως 
αυτού ως προς τη δοθείσα ερµηνεία της δικαιοπρακτικής βουλήσεως, ελέγχονται 
αναιρετικώς, διότι ανάγονται στην εφαρµογή διατάξεων ουσιαστικού δικαίου 
(ΚΠολ∆ 561 παρ.1, ΑΠ 1179/1996, ΑΠ 1139/1980). Εξ άλλου, κατά το άρθρο 559 
αρ.1 και αρ.19 ΚΠολ∆, επιτρέπεται αναίρεση, "αν παραβιάσθηκε κανόνας του 
ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο περιλαµβάνονται και οι ερµηνευτικοί κανόνες των 
δικαιοπραξιών" και "αν η απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει 
καθόλου αιτιολογίες ή έχει αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζήτηµα που 
ασκεί ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης". 
- Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 1 εδ.α' ΚΠολ∆ επιτρέπεται αναίρεση 
"αν παραβιάσθηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο περιλαµβάνονται 
και οι ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών". Ο λόγος αυτός, όµως, δεν ιδρύεται 
αν παραβιάσθηκαν διατάξεις δικονοµικού δικαίου, των οποίων η µη ορθή ερµηνεία ή 
εφαρµογή θα µπορούσε να ελεγχθεί µόνο µε κάποιον από τους ειδικούς λόγους, που 
προβλέπονται για τέτοιες περιπτώσεις στο άρθρο 559 ΚΠολ∆. Περαιτέρω, για να 
είναι ορισµένος ο λόγος αναιρέσεως από το άρθρο 559 αρ.14 περ. β' ΚΠολ∆, 
σύµφωνα µε το οποίο επιτρέπεται αναίρεση "αν το δικαστήριο παρά το νόµο δεν 
κήρυξε ακυρότητα, έκπτωση από δικαίωµα ή απαράδεκτο", απαιτείται όχι µόνο να 
εκτίθεται στο αναιρετήριο σε τι συνίσταται η ακυρότητα, η έκπτωση από 
συγκεκριµένο δικαίωµα ή το απαράδεκτο, αλλά και να αναφέρεται ότι ο σχετικός 
ισχυρισµός είχε προβληθεί από τον αναιρεσείοντα στο δικαστήριο της ουσίας 
(ΚΠολ∆ 562 παρ.2, ΑΠ 502/2007). 
∆ιατάξεις: 
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ΚΠολ∆: 62, 62, 69, 73, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 14, 
ΑΚ: 173, 200,  
Σ: 22,  
Νόµοι: 1738/1987, άρθ. 5,  
Νόµοι: 876/1990, άρθ. 2, 
Νόµοι: 1902/1990, άρθ. 43,  
Νόµοι: 3029/2002, άρθ. 6,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Συλλογικό Εργατικό ∆ίκαιο - Κλαδικές ΣΣΕ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 252 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Περιεχόµενο Σ.Σ.Ε. Κανονισµοί εργασίας. Ειδικές συλλογικές συµβάσεις εργασίας. 
Οργανισµός της Υπηρεσίας της "Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε". Έλλειψη 
νόµιµης βάσης. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 1, 2, 2 παρ. 1 και 21 παρ. 1, 2 του Ν. 
3239/1955, που ίσχυε πριν από το Ν. 1876/1990, σε συνδυασµό µε το άρθρο 22 παρ. 
2 του Συντάγµατος, προκύπτει ότι περιεχόµενο των συλλογικών συµβάσεων είναι η 
ρύθµιση των όρων, των συνθηκών και της αµοιβής της εργασίας των εργαζοµένων. 
Τα θέµατα των όρων και συνθηκών εργασίας ανήκουν κατά κανόνα στο νόµιµο 
περιεχόµενο των κανονισµών εργασίας, χωρίς να αποκλείεται κανονισµοί εργασίας 
να αποτελούν αυτοτελώς περιεχόµενο συλλογικών συµβάσεων. Στην τελευταία 
περίπτωση η ρύθµιση αυτή, δηλαδή, ο περιεχόµενος σε συλλογική σύµβαση 
κανονισµός, ανήκει στο κανονιστικό µέρος της συλλογικής συµβάσεως και εποµένως 
έχει ισχύ ουσιαστικού νόµου. Έτσι κανονισµός εργασίας, που έχει αποτελέσει 
περιεχόµενο ειδικής συλλογικής συµβάσεως εργασίας, η οποία, σύµφωνα µε το 
άρθρο 2 παρ. 2 του πιο πάνω νόµου κατατέθηκε στο Υπουργείο Εργασίας και 
δηµοσιεύθηκε µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως έχει ισχύ νόµου ουσιαστικού και όχι συµβάσεως. Οι κανονισµοί 
εργασίας, που καταρτίσθηκαν κατά τα παραπάνω, σκοπό έχουν να εξασφαλίσουν 
ενιαία τάξη, οµοιοµορφία και ίση µεταχείριση στην εκµετάλλευση, πράγµα, που 
επιτυγχάνεται µε τη ρύθµιση γενικών και αφηρηµένων διατάξεων, που έχουν άµεση 
και αναγκαστική ενέργεια σε όλο το προσωπικό, χωρίς να απαιτείται σχετική 
συµφωνία των µερών. Οι ειδικές συλλογικές συµβάσεις, αν και καταρτίσθηκαν υπό 
την ισχύ του Ν. 3239/1955, υπάγονται ως προς τα αποτελέσµατα τους και γενικώς 
την ισχύ τους στις διατάξεις του ισχύοντος ήδη νόµου 1876/1990, που είναι άµεσης 
εφαρµογής. Εξάλλου, και από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 2 παρ. 1, 6, 
3 παρ. 1 γ, 5 και 8 παρ. 3 του τελευταίου αυτού νόµου ως και του άρθρου 12 του Ν. 
1767/1988, προκύπτει ότι, και, κατά τα νυν ισχύοντα, στο δυνατό περιεχόµενο των 
συλλογικών συµβάσεων εργασίας ανήκει, πλην άλλων, η ρύθµιση σχετικά µε τη 
σύναψη, τους όρους λειτουργίας και τη λήξη των ατοµικών συµβάσεων εργασίας ως 
και ο κανονισµός εργασίας και ότι επιχειρησιακή συλλογική σύµβαση, που εισήχθη 
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το πρώτον µε τον παραπάνω νόµο, είναι η συλλογική σύµβαση, που καταρτίζεται 
µεταξύ της συνδικαλιστικής οργανώσεως της επιχειρήσεως και του εργοδότη και η 
ισχύς της οποίας καταλαµβάνει όλους ανεξαιρέτως τους µισθωτούς της επιχειρήσεως. 
Αυτές οι επιχειρησιακές συλλογικές συµβάσεις αντιστοιχούν στις ειδικές συλλογικές 
συµβάσεις του προϊσχύσαντος Ν. 3239/1955. Περαιτέρω οι όροι εργασίας, που 
ρυθµίζει ειδική συλλογική σύµβαση, στην οποία περιέχεται κανονισµός, που έχει ισχύ 
νόµου, κατά τα παραπάνω αναφερόµενα, µπορούν να τροποποιηθούν µε νεότερη 
συλλογική σύµβαση του αυτού είδους και πεδίου ισχύος και συγκεκριµένα µε 
επιχειρησιακή συλλογική σύµβαση. Η νεότερη αυτή επιχειρησιακή συλλογική 
σύµβαση µπορεί να τροποποιεί τους όρους εργασίας τόσο υπέρ όσο και σε βάρος των 
εργαζοµένων. Και τούτο διότι στη συσχέτιση των συλλογικών συµβάσεων, ήτοι 
πηγών του αυτού επιπέδου και πεδίου ισχύος, δεν ισχύει η αρχή της προστασίας, η 
οποία αφορά στη ρύθµιση του αυτού αντικειµένου από περισσότερες πηγές 
διαφορετικής ιεραρχικής βαθµίδας, οπότε η ιεραρχικά υποδεέστερη πηγή µπορεί να 
εξειδικεύσει και να τροποποιεί τους όρους εργασίας της ιεραρχικά ανώτερης, µόνον, 
όµως προς το συµφέρον των εργαζοµένων, ούτε η αρχή της εύνοιας, η οποία ρυθµίζει 
τη σχέση συλλογικής και ατοµικής συµβάσεως εργασίας, σύµφωνα µε την οποία οι 
ευνοϊκότεροι όροι της ατοµικής συµβάσεως υπερισχύουν των κανονιστικών όρων των 
συλλογικών συµβάσεων, αλλά ισχύει η αρχή της τάξεως (άρθρα 7, 10 Ν. 1876/1990). 
Η αρχή της τάξεως σηµαίνει ότι όταν επιχειρείται µία συλλογική σύµβαση των όρων 
εργασίας, η οποία σηµειωτέον αποσκοπεί στην καθιέρωση τάξεως στο χώρο 
εργασίας, πρέπει να είναι γενική και αφηρηµένη, δίκαιη και ενιαία και γι' αυτό 
εφαρµόζεται η διαδοχή των ρυθµίσεων, σύµφωνα µε την οποία η νεότερη συλλογική 
σύµβαση, κατά το µέρος, που ρυθµίζει διαφορετικά το ίδιο θέµα, καταργεί την 
προηγούµενη του αυτού είδους και πεδίου ισχύος, έστω και αν περιέχει 
δυσµενέστερες για τους µισθωτούς διατάξεις. Αντιθέτως αν µε την ατοµική σύµβαση 
εργασίας έχει γίνει ρητή παραποµπή στους κανονιστικούς όρους ορισµένης ΣΣΕ, τότε 
οι όροι αυτοί καθίστανται περιεχόµενο της ατοµικής σύµβασης και εφόσον είναι 
ευνοϊκότεροι για το µισθωτό δεν µπορούν να µεταβληθούν µε µεταγενέστερη Σ.Σ.Ε., 
που περιέχει όρους δυσµενέστερους από τους όρους της προηγούµενης που µε 
συµφωνία εργοδότη και µισθωτού κατέστησαν όροι της ατοµικής σύµβασης 
εργασίας. Για να καταστούν, όµως, συγκεκριµένοι όροι ΣΣΕ και όροι της ατοµικής 
σύµβασης εργασίας, πρέπει η παραποµπή να γίνει σε συγκεκριµένη ΣΣΕ και όχι 
αορίστως στις εκάστοτε ισχύουσες στις σχέσεις του εργοδότη και µισθωτών ΣΣΕ, 
διότι στην τελευταία περίπτωση θα ισχύει η νεότερη ΣΣΕ (διαδοχή τάξεων), έστω και 
αν περιέχει δυσµενέστερη για τους µισθωτούς διατάξεις, αφού ρητά συµφωνήθηκε µε 
την ατοµική σύµβαση εργασίας ότι θα ισχύσει η εκάστοτε ισχύουσα ΣΣΕ. ∆ηλαδή 
στην περίπτωση αυτή ο µισθωτός πρέπει να επικαλείται στη σχετική αγωγή του ότι οι 
όροι της προηγούµενης ΣΣΕ κατέστησαν µε κοινή συµφωνία όροι της ατοµικής 
συµβάσεως και σ' αυτή να στηρίξει την αγωγή του και όχι στην καταργηθείσα ή 
τροποποιηθείσα προγενέστερη. Στο περιεχόµενο των κανονισµών εργασίας ανήκει 
και η θέσπιση ορίου ηλικίας για την αποχώρηση των µισθωτών από την εργασία. Το 
όριο αυτό, όταν έχει θεσπισθεί µε συλλογική σύµβαση εργασίας, στην οποία 
περιέχεται κανονισµός, µπορεί να τροποποιηθεί, κατά τα παραπάνω αναφερόµενα, µε 
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επιχειρησιακή συλλογική σύµβαση εργασίας και µάλιστα αποσπασµατικά, χωρίς να 
είναι αναγκαία η ρύθµιση και άλλων θεµάτων, καθόσον στον κανονισµό πρέπει να 
γίνεται ρύθµιση, ενώ η ρύθµιση θεµάτων, που αποτελούν αντικείµενο συλλογικής 
συµβάσεως εργασίας, όπως και το προαναφερόµενο, υπαγόµενο στα ζητήµατα τα 
σχετικά µε τη λήξη της συµβάσεως εργασίας (άρθρο 2 παρ. 1, Ν. 1876/1990), µπορεί 
να γίνει και µεµονωµένα, αρκεί όµως να πρόκειται περί ρυθµίσεως, που θα 
καταλαµβάνει κατά τρόπο ενιαίο, γενικό και αφηρηµένο, όλους τους µισθωτούς της 
επιχειρήσεως, έτσι ώστε να µη δηµιουργούνται προβλήµατα άνισης µεταχείρισης και 
καταχρήσεως. Περαιτέρω, προς εναρµόνιση της ελληνικής εργατικής νοµοθεσίας µε 
την οδηγία 91/553 του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκδόθηκε το Π.∆. 
156/1994, µε το οποίο επιβάλλεται σε κάθε εργοδότη η υποχρέωση να ενηµερώνει 
τον εργαζόµενο σχετικά µε τους όρους της σύµβασης ή της εργασιακής σχέσης. 
Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε το άρθ. 2 παρ. 2 του ως άνω Π.∆., η ενηµέρωση αυτή 
πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστο τα ακόλουθα: α) τα στοιχεία ταυτότητας των 
συµβαλλοµένων, β) τον τόπο παροχής της εργασίας, την έδρα της επιχείρησης ή τη 
διεύθυνση κατοικίας του εργοδότη, γ) τη θέση ή την ειδικότητα του εργαζοµένου, το 
βαθµό του, την κατηγορία της απασχόλησής του καθώς και το αντικείµενο της 
εργασίας του, δ) την ηµεροµηνία έναρξης της σύµβασης ή της σχέσης εργασίας και 
τη διάρκεια αυτής, αν καταρτίζεται για ορισµένο χρόνο, ε) τη διάρκεια της άδειας µε 
αποδοχές που δικαιούται ο εργαζόµενος, καθώς και τον τρόπο και χρόνο χορήγησής 
της, στ) το ύψος της αποζηµίωσης που οφείλεται και τις προθεσµίες που πρέπει να 
τηρούν εργοδότης και εργαζόµενος, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, σε 
περίπτωση λύσεως της σύµβασης εργασίας ή της σχέσης εργασίας µε καταγγελία, ζ) 
τις πάσης φύσεως αποδοχές που δικαιούται ο εργαζόµενος και την περιοδικότητα 
καταβολής τους, η) τη διάρκεια της κανονικής ηµερήσιας και εβδοµαδιαίας 
απασχόλησης του εργαζόµενου, θ) αναφορά της συλλογικής ρύθµισης που έχει 
εφαρµογή και καθορίζει τους ελάχιστους όρους αµοιβής και εργασίας του 
εργαζοµένου. Η πληροφόρηση για τα στοιχεία των περιπτώσεων ε, στ, ζ και η µπορεί 
να γίνεται και µε παραποµπή στις ισχύουσες διατάξεις της Εργατικής Νοµοθεσίας. Το 
παραπάνω Π.∆. δεν έχει ως σκοπό να επιβάλλει στον εργοδότη οποιουσδήποτε νέους 
όρους και συνθήκες εργασίας ή οποιαδήποτε µεταβολή των υφισταµένων, αλλά 
καθιερώνει απλά υποχρέωση του εργοδότη να ενηµερώσει τον εργαζόµενο για τους 
ισχύοντες όρους και συνθήκες εργασίας, όπως αυτοί καθορίζονται είτε από το νόµο 
είτε από την ατοµική συµφωνία µεταξύ εργοδότη και εργαζόµενου. Η υποχρέωση 
ενηµέρωσης αφορά δηλαδή την ήδη υπάρχουσα νοµική κατάσταση της σύµβασης ή 
της εργασιακής σχέσης και δεν δηµιουργεί νέα κατάσταση ή νέα συµφωνία, αφού το 
εν λόγω διάταγµα δεν αποτελεί πηγή δικαίου, αλλά έχει απλά ενηµερωτικό 
χαρακτήρα. Ενόψει αυτού, χωρίς την ύπαρξη ειδικής συµφωνίας µεταξύ εργοδότη και 
µισθωτού, µε την οποία να γίνεται ρητή παραποµπή στους κανονιστικούς όρους 
ορισµένης ΣΣΕ, µόνη η έγγραφη ενηµέρωση του εργαζοµένου, κατά τις διατάξεις του 
Π.∆. 158/1994 για τις ισχύουσες κατά το χρόνο της ενηµέρωσης συλλογικές 
ρυθµίσεις, στις οποίες περιλαµβάνεται και η ΣΣΕ που ενσωµατώνει τον Οργανισµό 
Προσωπικού του εργοδότη και η αποδοχή τους από τον εργαζόµενο, δεν καθιστά 
αυτοδικαίως τους όρους της συγκεκριµένης ΣΣΕ και όρους της ατοµικής σύµβασης 
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του µισθωτού. Με την εκτέλεση δηλαδή, εκ µέρους του εργοδότη, των όσων 
επιβάλλουν οι διατάξεις του Π.∆. 156/1994 γίνεται απλώς ενηµέρωση του 
εργαζοµένου για τους ισχύοντες όρους που διέπουν τη σύµβαση ή σχέση εργασίας, 
όπως αυτοί καθορίζονται ήδη από το νόµο και τη συλλογική σύµβαση και δεν 
επέρχεται κάποια µεταβολή στη συγκεκριµένη σύµβαση ή τη σχέση εργασίας από 
µόνη την ενέργεια αυτή. Εξάλλου, σύµφωνα µε το άρθρο 26 του Οργανισµού της 
Υπηρεσίας της "Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε.", που καταρτίσθηκε από το 
διοικητικό συµβούλιο αυτής και κυρώθηκε µε το Β.∆. της 17/26.9.1953, κατ' 
εφαρµογή του άρθρου 1 του Ν∆ 2510/1953, δηµοσιεύθηκε στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α 267/26.9.1953) και έχει ισχύ νόµου, η µετά του προσωπικού 
της Τράπεζας σύµβαση εργασίας λύεται, εκτός από άλλους αναφερόµενους σε αυτό 
λόγους, και 1) δια του θανάτου του υπαλλήλου, 2) δια καταγγελίας της συµβάσεως 
εργασίας κατά τα υπό της εργατικής νοµοθεσίας οριζόµενα, σε κάθε δε περίπτωση µε 
την συµπλήρωση των κάτωθι οριζοµένων ορίων ηλικίας α) του 62ου έτους για τους 
∆ιευθυντές, Υποδιευθυντές, Συµπράττοντας Υποδιευθυντές και Τµηµατάρχες, β)... 
γ)... δ)... . Σύµφωνα µε το άρθρο 33 του ισχύοντος από 12-3-2001 νέου Κανονισµού 
Εργασίας της ως άνω Τράπεζας, ο οποίος καταρτίσθηκε κατά τις διατάξεις του Ν. 
1876/1990, µε την από 9-3-2001 Επιχειρησιακή Συλλογική Σύµβαση Εργασίας, που 
συνήφθη µεταξύ των νόµιµων εκπροσώπων της αναιρεσείουσας και της 
συνδικαλιστικής οργανώσεως του προσωπικού του Συλλόγου Υπαλλήλων της 
Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος, κατατέθηκε νόµιµα στην αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας 
µε αριθµό 5/12-3-2001 και έχει ισχύ ουσιαστικού νόµου (αρθρ. 2 παρ. 6, 7 παρ. 1 και 
8 παρ. 3 του Ν. 1876/1990), η σύµβαση εργασίας µε το προσωπικό της Τράπεζας 
λύεται µε τον θάνατο του υπαλλήλου, την έγγραφη παραίτησή του, η οποία και 
επιφέρει τη λύση της συµβάσεως, χωρίς να απαιτείται αποδοχή ή συγκατάθεση της 
Τράπεζας και µε καταγγελία της συµβάσεως εργασίας από την Τράπεζα για σπουδαίο 
λόγο, σε κάθε περίπτωση δε η λύση επέρχεται αυτοδικαίως µε τη συµπλήρωση του 
62ου έτους της ηλικίας. Επακολούθησε όµως η από 5-6-2002 Επιχειρησιακή 
Συλλογική Σύµβαση Εργασίας, που καταρτίσθηκε µεταξύ της άνω Τράπεζας και του 
Συλλόγου Υπαλλήλων της Ε.Τ.Ε. και κατατέθηκε στην αρµόδια επιθεώρηση 
εργασίας στις 7-6-2002 µε αριθµό 12/7-6-2002, µε την οποία τροποποιήθηκε το 
ανωτέρω άρθρο 33 του νέου Κανονισµού, στο οποίο, σχετικά µε τη λύση της 
εργασιακής σχέσης των υπαλλήλων της Τράπεζας, ορίζεται πλέον ότι "Σε κάθε 
περίπτωση η λύση επέρχεται αυτοδικαίως µε τη συµπλήρωση του 58ου έτους της 
ηλικίας και 35 ετών συντάξιµης υπηρεσίας. Σε περίπτωση κατά την οποία ο 
καταλαµβανόµενος από το όριο ηλικίας των 58 ετών δεν συµπληρώνει 35 έτη 
συντάξιµης υπηρεσίας, τότε η σύµβαση δεν λύνεται και παρατείνεται µέχρι τη 
συµπλήρωση 35 ετών συντάξιµης υπηρεσίας, µε ανώτατο χρονικό όριο στην 
περίπτωση αυτή τη συµπλήρωση από τον υπάλληλο του 62ου έτους της ηλικίας του." 
Εάν ο υπάλληλος συµπληρώνει το 62ο έτος της ηλικίας του χωρίς να θεµελιώνει 
δικαίωµα για άµεση λήψη κυρίας σύνταξης από οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα, 
τότε η σύµβαση παρατείνεται εωσότου θεµελιωθεί τέτοιο δικαίωµα. Με πράξη του 
∆ιοικητή είναι δυνατό να παραταθεί η παραµονή στην υπηρεσία υπαλλήλων που 
καταλαµβάνονται από τα παραπάνω όρια ηλικίας µία ή περισσότερες φορές, αλλά για 
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χρόνο όχι µεγαλύτερο των δυο συνολικά ετών. Για παραµονή πέραν της διετίας 
αποφασίζει το ∆Σ της Τράπεζας µε πρόταση του ∆ιοικητή, καθορίζοντας συγχρόνως 
και το χρόνο παράτασης, ο οποίος δεν µπορεί να υπερβαίνει το έτος. Όσοι 
διατηρούνται στην υπηρεσία µετά τη συµπλήρωση του 58ου έτους της ηλικίας τους 
παραµένουν εκτός οργανικών θέσεων και η συµπλήρωση αυτή του ορίου ηλικίας 
βεβαιώνεται από τον υπηρεσιακό φάκελο των υπαλλήλων.  
- Έλλειψη αιτιολογίας, η οποία ιδρύει τον από το άρθρ. 559 αρ.19 ΚΠολ∆ λόγο 
αναιρέσεως, υπάρχει όταν δεν προκύπτουν σαφώς και επαρκώς από το αιτιολογικό 
της προσβαλλοµένης αποφάσεως τα πραγµατικά εκείνα περιστατικά, τα οποία είναι 
αναγκαία για τη θεµελίωση της διατάξεως ουσιαστικού νόµου που εφαρµόσθηκε και 
όχι όταν υπάρχουν ελλείψεις στην εκτίµηση των αποδείξεων, το από τις οποίες όµως 
πόρισµα εκτίθεται µε σαφήνεια. Όταν, δηλαδή, υπάρχουν στην απόφαση ελλείψεις 
που αναφέρονται στην ανάλυση ή στάθµιση ή αιτιολόγηση του πορίσµατος που 
προκύπτει από αυτές, αρκεί τούτο να αναφέρεται µε σαφήνεια. Ο λόγος αναιρέσεως 
εξαιτίας αντιφατικών αιτιολογιών δεν δηµιουργείται όταν υπάρχουν αντιφατικές 
αιτιολογίες, αλλ' όµως τα δεκτά γενόµενα πραγµατικά περιστατικά πληρούν τους 
όρους του νόµου όταν από την αντίφαση των αιτιολογιών δεν προκύπτει τέτοια 
ασάφεια, ώστε να καθίσταται αδύνατος ο έλεγχος της ορθής εφαρµογής του νόµου, 
και όταν η αντίφαση αφορά τα νοµικά επιχειρήµατα της αποφάσεως ή η αντίφαση 
σηµειώνεται µεταξύ νοµικών συλλογισµών της αποφάσεως.  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 335 και 338 έως 341 ΑΚ συνάγεται ότι το δικαστήριο 
για να σχηµατίσει τη δικανική του πεποίθηση ως προς τη βασιµότητα ή µη των 
προβαλλόµενων από τους διαδίκους πραγµατικών γεγονότων που ασκούν ουσιώδη 
επιρροή στην έκβαση της δίκης, υποχρεούται να λαµβάνει υπόψη όλα τα νόµιµα 
αποδεικτικά µέσα που επικαλούνται και προσκοµίζουν οι διάδικοι για άµεση και 
έµµεση απόδειξη, χωρίς όµως να είναι ανάγκη να γίνεται ειδική µνεία και χωριστή 
αξιολόγηση του καθενός από αυτά, κατ' αντιδιαστολή προς τα λοιπά έγγραφα και εν 
γένει προς τα άλλα αποδεικτικά µέσα, τα οποία φέρονται ότι λήφθηκαν υπόψη προς 
σχηµατισµό της κρίσης του. ∆εν αποκλείεται το δικαστήριο της ουσίας να µνηµονεύει 
και να εξάρει µερικά από τα αποδεικτικά µέσα, λόγω της, κατά την ελεύθερη κρίση 
του, µεγαλύτερης σηµασίας τους, αρκεί να γίνεται αδίστακτα βέβαιο από το όλο 
περιεχόµενο της αποφάσεως ότι συνεκτιµήθηκαν όλα τα αποδεικτικά µέσα που 
επικαλέσθηκαν και προσκόµισαν νόµιµα οι διάδικοι. Η παράβαση της υποχρεώσεως 
αυτής ιδρύει το λόγο της αναιρέσεως του άρθρου 559 αριθ. 11 περ. γ' του ΚΠολ∆, 
υπό την αποκλειστική προϋπόθεση ότι το πραγµατικό γεγονός που επικαλείται ο 
διάδικος ασκεί ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης, αφού µόνο ένα τέτοιο 
(ουσιώδες) γεγονός καθίσταται αντικείµενο απόδειξης. 
∆ιατάξεις: 
Σ: 2, 5, 22, 25, 
ΚΠολ∆: 335, 338, 341, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 19,  
ΑΚ: 680, 
Νόµοι: 3239/1955, άρθ. 1, 2, 22, 
Νόµοι: 1767/1988, άρθ. 12, 
Νόµοι: 1876/1990, άρθ. 2, 7, 8, 10, 
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Π∆: 156/1994,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * Ελ∆νη 2012.1593  
 
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 
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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 
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 
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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 
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 * Ελ∆νη 2012.1542  
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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 
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 
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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 
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 
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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 § 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, 
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,  
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∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * Ελ∆νη 2012.1571, σχολιασµός Αναστάσιος 
Βαλτούδης  
 
Σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας - Απλή ετοιµότητα προς εργασία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 766 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Απλή ετοιµότητα προς εργασία. Υπερωριακή απασχόληση. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Από τον συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 648, 649, 653 και 659 ΑΚ 
προκύπτει ότι, αν κατά την διάρκεια της συµβάσεως 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 λογικής, δεν είναι συναφής µε την εργασία που συµφωνήθηκε αρχικά και η οποία 
(πρόσθετη) εργασία παρέχεται συνήθως µε µισθό, ο εργοδότης, αν δεν έχει 
συµφωνηθεί ιδιαίτερος πρόσθετος µισθός, ούτε συµφωνήθηκε ότι δεν θα 
καταβάλλεται πρόσθετος µισθός, υποχρεούται να καταβάλει για την πρόσθετη αυτή 
εργασία τον ειθισµένο µισθό, δηλαδή τον µισθό που καταβάλλεται συνήθως σε 
άλλους µισθωτούς, που παρέχουν την ίδια εργασία κάτω από τις ίδιες συνθήκες. 
Περαιτέρω, από τις αυτές ως άνω διατάξεις των άρθρων 648, 649 και 653 ΑΚ, σε 
συνδυασµό µε εκείνες των άρθρων 1 του Ν. 1876/1990 και 2 επ. του Ν∆ 3765/1957, 
προκύπτει ότι γνήσια ετοιµότητα προς εργασία υπάρχει, όταν ο εργαζόµενος 
βρίσκεται σε πλήρη δέσµευση του ελεύθερου χρόνου του, υπό την έννοια ότι κατά 
την διάρκεια του ωραρίου του δεν διαθέτει την παραµικρή δυνατότητα να αναπαύεται 
ή να χρησιµοποιεί την εργασιακή του δύναµη διαφορετικά, αλλά πρέπει να διατηρεί 
τις σωµατικές και πνευµατικές του δυνάµεις σε εγρήγορση, ώστε να είναι σε θέση να 
παρέχει την εργασία του στον εργοδότη σε κάθε στιγµή που θα του ζητείται. Σ' αυτή 
τη µορφή ετοιµότητας (γνήσια) θεωρείται ότι υπάρχει πλήρης απασχόληση, 
ανεξάρτητα από το εάν θα παρουσιασθούν περιπτώσεις για παροχή εργασίας, και έτσι 
η γνήσια ετοιµότητα εξοµοιώνεται µε κανονική παροχή εργασίας και εφαρµόζονται σ' 
αυτήν, εκτός αν έχει συµφωνηθεί το αντίθετο, όλες οι διατάξεις της εργατικής 
νοµοθεσίας και ειδικότερα για τα κατώτατα όρια αποδοχών, τα χρονικά όρια 
εργασίας, την αµοιβή και τις προσαυξήσεις για υπερεργασία, υπερωριακή 
απασχόληση και εργασία κατά τις Κυριακές, αργίες κ.λπ., για τον λόγο δε αυτόν στην 
πιο πάνω περίπτωση οφείλεται ο µισθός που συµφωνήθηκε και, αν δεν έχει 
συµφωνηθεί, οφείλεται ο ειθισµένος, σύµφωνα µε το άρθρο 653 ΑΚ. Αντίθετα, στην 
περίπτωση παροχής εξαρτηµένης εργασίας υπό την µορφή της απλής ετοιµότητας ή 
ετοιµότητας κλήσεως προς εργασία, στην οποία ο εργαζόµενος συµφωνεί να 
περιορίσει την προσωπική του ελευθερία, αναλαµβάνοντας µόνο την υποχρέωση να 
παραµείνει σε ορισµένο τόπο για ορισµένο χρόνο, χωρίς να έχει σε εγρήγορση τις 
σωµατικές ή πνευµατικές του δυνάµεις, τις οποίες υποχρεούται να κινητοποιήσει 
µόνο αν υπάρξει ανάγκη, δεν εφαρµόζονται, εκτός αν έχει συµφωνηθεί ειδικά το 
αντίθετο, οι διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας για τα ελάχιστα όρια αµοιβής και τις 
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προσαυξήσεις για παροχή νυκτερινής ή υπερωριακής εργασίας ή εργασίας κατά τις 
Κυριακές και αργίες. Για το λόγο αυτό, στην πιο πάνω περίπτωση οφείλεται µόνο ο 
µισθός που συµφωνήθηκε και, αν δεν έχει συµφωνηθεί, ο ειθισµένος µισθός, 
σύµφωνα µε το άρθρο 653 ΑΚ. Τέλος, το ζήτηµα του είδους της ετοιµότητας προς 
εργασία και ειδικότερα αν πρόκειται για γνήσια ή µη γνήσια (απλή) ετοιµότητα είναι 
θέµα απόδειξης των πραγµατικών περιστατικών που µπορούν να υπαχθούν στην µία 
ή την άλλη περίπτωση.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 648, 649, 653, 659, 
ΚΠολ∆: 296, 297, 299, 
Νόµοι: 1876/1990, άρθ. 1,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας - ∆ιαδοχή συµβάσεων εργασίας ορισµένου 
χρόνου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 581 
Έτος: 2009 
Περίληψη:  
- Σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου. Σύµβαση µαθητείας. ∆ιαδοχικές συµβάσεις 
εργασίας ορισµένου χρόνου. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. Παραµόρφωση του 
περιεχοµένου εγγράφου. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 648 και 669 ΑΚ προκύπτει, ότι 
σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας υφίσταται όταν, κατά τους όρους της σχετικής 
συµφωνίας οι συµβαλλόµενοι αποβλέπουν στην παροχή της συµφωνηθείσας εργασίας 
του µισθωτού, οι δε παρεχόµενες από τον συµβληθέντα εργοδότη οδηγίες, αναφορικά 
µε τον τρόπο, τον τόπο και το χρόνο παροχής της είναι δεσµευτικές για τον 
εργαζόµενο, ο οποίος είναι υποχρεωµένος να ακολουθεί αυτές και να δέχεται την 
άσκηση ελέγχου για τη διαπίστωση της συµµορφώσεως του προς αυτές και της 
επιµελούς γενικά εκτελέσεως της εργασίας. Κύριος σκοπός της εργασιακής 
συµβάσεως είναι η παροχή εργασίας από το µισθωτό και σ' αυτό αποβλέπουν οι 
συµβαλλόµενοι. Κατά τούτο διαφέρει η σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας από τη 
σύµβαση µαθητείας µε την οποία επιδιώκεται κυρίως η εκπαίδευση ή η επιστηµονική 
προσαρµογή και ειδίκευση του µαθητευόµενου, στοιχεία τα οποία προσδιορίζουν σ' 
αυτές τις έννοµες σχέσεις την ιδιοτυπία τους. ∆ε είναι δε ασυµβίβαστη και στην 
εκπαιδευτική σχέση η παροχή κατόπιν συµφωνίας των συµβαλλοµένων αµοιβής και 
ασφαλίσεως του εκπαιδευοµένου. Από τις ίδιες πιο πάνω διατάξεις προκύπτει ότι, 
σχέση 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 το σκοπό της εργασίας. Αντίθετα η σύµβαση 
εργασίας είναι ορισµένου χρόνου, όταν συνοµολογείται η διάρκεια αυτής µέχρις 
ορισµένου χρονικού σηµείου ή µέχρι της επελεύσεως ορισµένου µέλλοντος και 
βέβαιου γεγονότος ή της εκτελέσεως ορισµένου έργου, µετά την περάτωση του 
οποίου ή την επέλευση του βέβαιου γεγονότος ή του χρονικού σηµείου, παύει να 
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ισχύει αυτοδικαίως. Εποµένως, η διάρκεια της συµβάσεως εργασίας αορίστου χρόνου 
είναι σαφώς καθορισµένη, είτε γιατί συµφωνήθηκε ρητά ή σιωπηρά, είτε γιατί 
προκύπτει από το είδος και το 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 
άρθρο 669 παρ. 1 ΑΚ, όταν λήξει ο χρόνος για τον οποίο συνοµολογήθηκε, χωρίς να 
χρειάζεται καταγγελία της και καταβολή αποζηµιώσεως. Ο ορθός δε νοµικός 
χαρακτηρισµός της σύµβασης, ως κατ' εξοχήν έργο της δικαιοδοτικής λειτουργίας 
ανήκει στο δικαστήριο, το οποίο µη δεσµευόµενο από το χαρακτηρισµό που 
προσέδωσαν τα συµβαλλόµενα µέρη, κρίνει ερµηνεύοντας το περιεχόµενο της, όπως 
απαιτούν η καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη και οι περιστάσεις, υπό τις οποίες 
έχει συναφθεί η σύµβαση (ΟλΑΠ 18/2006).  
- Κατά τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 1 και 3 του ν. 2112/1920, όπως αυτό έχει 
τροποποιηθεί και αυθεντικώς ερµηνευτεί (ν. 4558/1920, άρθρο 11 α.ν. 547/1937), 
"είναι άκυρος οιαδήποτε σύµβασις αντικειµένη εις τον παρόντα νόµον, πλην αν είναι 
µάλλον ευνοϊκή δια τον υπάλληλον ... . Αι διατάξεις του νόµου τούτου εφαρµόζονται 
και επί συµβάσεων εργασίας µε ορισµένην χρονική διάρκειαν, εάν ο καθορισµός της 
διαρκείας αυτής δεν δικαιολογείται εκ της φύσεως της συµβάσεως, αλλ' ετέθη 
σκοπίµως προς καταστρατήγησιν των περί υποχρεωτικής καταγγελίας της 
υπαλληλικής συµβάσεως διατάξεων του παρόντος νόµου". Από τις διατάξεις αυτές 
προκύπτει ότι, όταν συνάπτονται αλλεπάλληλες συµβάσεις ορισµένης χρονικής 
διάρκειας,, αν ο καθορισµός της διάρκειας τους δεν δικαιολογείται από τη φύση ή το 
είδος ή το σκοπό της εργασίας ή δεν απαγορεύεται από ειδικό λόγο, που ανάγεται 
ιδίως στις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας της επιχειρήσεως, αλλά έχει τεθεί µε 
σκοπό την καταστρατήγηση των διατάξεων περί υποχρεωτικής καταγγελίας των 
αορίστου χρόνου συµβάσεων (άρθρα 1, 2, 3 του ν. 2112/1929 ή 1, 3, 5 του β. δ. 
16/18-7-1920) ανακύπτει ακυρότητα ως προς τον καθορισµό ορισµένης χρονικής 
διάρκειας της συµβάσεως και θεωρείται, ότι τότε καταρτίστηκε ενιαία σύµβαση 
αορίστου χρόνου, επί της οποίας δεν είναι δυνατή η απόλυση του εργαζοµένου χωρίς 
καταγγελία και καταβολή της νόµιµης αποζηµίωσης. Επακολούθησε ο ν. 2190/1994, 
στο άρθρο 21 του οποίου ορίζονται τα ακόλουθα: "Οι δηµόσιες υπηρεσίες και τα 
νοµικά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 14 του παρόντος νόµου επιτρέπεται να 
απασχολούν προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου 
για την αντιµετώπιση εποχιακών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, µε τις 
προϋποθέσεις και τη διαδικασία των επόµενων παραγράφων" (παρ. 1). "Η διάρκεια 
της απασχόλησης του προσωπικού της παρ. 1 δεν µπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ (8) 
µήνες µέσα σε συνολικό χρόνο δώδεκα (12) µηνών. Στις περιπτώσεις προσωρινής 
πρόσληψης προσωπικού για την αντιµετώπιση, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, 
κατεπειγουσών αναγκών, λόγω απουσίας προσωπικού ή κένωσης θέσεων, η διάρκεια 
της απασχόλησης δεν µπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) µήνες για το ίδιο άτοµο. 
Παράταση ή σύναψη νέας σύµβασης κατά το αυτό ηµερολογιακό έτος ή µετατροπή 
σε σύµβαση αορίστου χρόνου είναι άκυρες" (παρ. 2). Κατά την παράγραφο 3 του 
ίδιου άρθρου, όταν πρόκειται για προσωπικό που προσλήφθηκε για εκτέλεση 
προγραµµάτων ή έργων που χρηµατοδοτούνται ή επιδοτούνται από διεθνείς 
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οργανισµούς ή ερευνητικών προγραµµάτων ή προγραµµάτων τεχνικής βοήθειας ή για 
την εκπλήρωση υποχρεώσεων από συµβάσεις µε διεθνείς οργανισµούς, επιτρέπεται οι 
σχετικές συµβάσεις να είναι διάρκειας ενός έτους και να παρατείνονται µέχρι το 
τέλος του προγράµµατος ή του έργου ή την εκπλήρωση της ανειληµµένης 
υποχρέωσης. Στη συνέχεια, στην παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι τα 
όργανα υποχρεούνται να παύσουν να καταβάλουν τις αποδοχές στο προσωπικό που 
συµπλήρωσε την άνω οριζόµενη διάρκεια απασχόλησης, άλλως καταλογίζονται στα 
ίδια οι αποδοχές που καταβλήθηκαν και τέλος, ότι οι προϊστάµενοι ή άλλα αρµόδια 
όργανα που ενεργούν κατά παράβαση των προηγουµένων παραγράφων διώκονται για 
παράβαση καθήκοντος κατ' άρθρο 259 ΠΚ. Σύµφωνα δε µε την παρ. 1 του άρθρου 14 
του ίδιου ν. 2190/1994, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 2527/1997, στις 
διατάξεις του άρθρου αυτού υπάγονται όλοι οι φορείς του δηµόσιου τοµέα, όπως 
αυτός οριοθετείται µε τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 6 του ν. 1256/1982 και τις 
µεταγενέστερες συµπληρώσεις του, ανάµεσα στους οποίους (φορείς) 
περιλαµβάνονται και νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, όπως το αναιρεσίβλητο, το 
οποίο ιδρύθηκε µε το νόµο 272/1976, στο άρθρο του οποίου ορίζεται: ''Ιδρύεται 
Νοµικόν Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου, υπό την επωνυµία "Ινστιτούτον Γεωλογικών 
και Μεταλλευτικών Ερευνών" Ι.Γ.Μ.Ε. ανήκον εις το Κράτος, απολαύων διοικητικής 
και οικονοµικής αυτοτελείας, λειτουργούν προς χάριν του ∆ηµοσίου συµφέροντος 
και κατά τους κανόνας της ιδιωτικής οικονοµίας''. Εξάλλου, µε την αναθεώρηση του 
Συντάγµατος του έτους 2001 προστέθηκε στο άρθρο 103 αυτού η παράγραφος 8, µε 
της οποίας τα εδάφια α' και γ' ορίζεται ότι νόµος ορίζει τους όρους και τη χρονική 
διάρκεια των σχέσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο ∆ηµόσιο και στον 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 τη µετατροπή των συµβάσεων του σε αορίστου χρόνου. Στους κανόνες 
αυτούς, τους οποίους πρώτος διατύπωσε ο κοινός νοµοθέτης µε τις διατάξεις του ν. 
2190/1994, υπάγεται ενόψει της σαφούς διατύπωσης του άρθρου 103 παρ. 7 του 
Συντάγµατος, τόσο το προσωπικό που συνδέεται µε το ∆ηµόσιο, τους ΟΤΑ και τα 
άλλα νοµικά πρόσωπα του ευρύτερου δηµόσιου 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. Από τα ανωτέρω συνάγεται, ότι διαδοχικές συµβάσεις 
εργασίας ορισµένου χρόνου, που συνάπτονται υπό την ισχύ των εν λόγω διατάξεων 
των άρθρων 103 του Συντάγµατος και 19 του ν. 1404/1983 µε τα Ν.Π.Ι.∆. που 
ανήκουν στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα όπως το αναιρεσίβλητο, δεν µπορούν να 
µετατραπούν σε συµβάσεις αορίστου χρόνου, έστω και αν αυτές καλύπτουν πάγιες 
και διαρκείς και όχι πρόσκαιρες ή απρόβλεπτες ανάγκες. Επίσης, δεν είναι δυνατή η 
εκτίµηση των συµβάσεων αυτών κατ' ορθό νοµικό χαρακτηρισµό της έννοµης σχέσης 
κατά τη διαδικαστική διαδικασία, ως συµβάσεων αορίστου χρόνου στην περίπτωση 
που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, αφού εργοδότης βάσει των ως άνω 
διατάξεων, δεν έχει πλέον ευχέρεια για τη σύναψη συµβάσεως αορίστου χρόνου. 
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Συνεπώς, σε κάθε περίπτωση στις ανωτέρω συµβάσεις δεν είναι δυνατή υπό την ισχύ 
των διατάξεων των άρθρων 103 του Συντάγµατος και 19 του ν. 1404/1983 η 
εφαρµογή της προαναφεροµένης διατάξεως του άρθρου 8 παρ. 3 του ν. 2112/1920. 
Περαιτέρω, στις 10-7-1999 δηµοσιεύθηκε στην Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων, η οδηγία 1999/70/ΕΚ του συµβουλίου της 28-6-1999, ύστερα από τη 
συµφωνία πλαίσιο, την οποία συνήψαν διεπαγγελµατικές οργανώσεις γενικού 
χαρακτήρα CES, UNICH και CEEP, στο άρθρο 2 της οποίας ορίζεται ότι στα κράτη 
µέλη παρέχεται προθεσµία συµµορφώσεως προς το περιεχόµενο της οδηγίας αυτής 
έως τις 10-7-2001, µε δυνατότητα παράτασης της εν λόγω προθεσµίας έως 10-7-2002, 
της οποίας (δυνατότητας) η Ελλάδα έκανε χρήση. Με τη ρήτρα 2 του παραρτήµατος 
της εν λόγω οδηγίας ορίζεται ότι εφαρµόζεται αυτή σε όλους τους εργαζόµενους που 
έχουν σύµβαση ή σχέση εργασίας ορισµένου χρόνου, όπως καθορίζεται από τη 
νοµοθεσία, τις Σ.Σ.Ε. ή την πρακτική του κάθε κράτους µέλους, ενώ µε τη ρήτρα 5 
του παραρτήµατος της αυτής οδηγίας ορίζεται ότι για να αποτραπεί η κατάχρηση που 
µπορεί να προκύψει από τη χρησιµοποίηση διαδοχικών συµβάσεων ή εργασίας 
ορισµένου χρόνου, τα κράτη µέλη, ύστερα από διαβουλεύσεις µε τους κοινωνικούς 
εταίρους, ή και οι κοινωνικοί εταίροι, όταν δεν υπάρχουν ισοδύναµα νοµοθετικά 
µέτρα για την πρόληψη των καταχρήσεων, λαµβάνουν κατά τρόπο που να λαµβάνει 
υπόψη τις ανάγκες ειδικών τοµέων ή και κατηγοριών εργαζοµένων, ένα ή 
περισσότερα από τα αναφερόµενα µέτρα και ειδικότερα καθορίζουν: α) 
αντικειµενικούς λόγους, που να δικαιολογούν την ανανέωση τέτοιων συµβάσεων ή 
σχέσεων εργασίας, β) τη µέγιστη συνολική διάρκεια διαδοχικών συµβάσεων ή 
σχέσεων εργασίας ορισµένου χρόνου, γ) τον αριθµό των ανανεώσεων τέτοιων 
συµβάσεων ή σχέσεων εργασίας. Επίσης, τα κράτη µέλη, ύστερα από διαβουλεύσεις 
µε τους κοινωνικούς εταίρους ή και οι κοινωνικοί εταίροι καθορίζουν, όταν 
χρειάζεται, υπό ποιες συνθήκες οι συµβάσεις ή σχέσεις εργασίας ορισµένου χρόνου: 
α) θεωρούνται διαδοχικές και β) χαρακτηρίζονται συµβάσεις ή σχέσεις αορίστου 
χρόνου. Ήδη ο εθνικός νοµοθέτης έχει εξειδικεύσει τις συνθήκες αυτές µε τα Π.∆. 
81/2003 και 164/2004, από τα οποία το δεύτερο αναφέρεται στους εργαζόµενους µε 
συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου στο δηµόσιο τοµέα και των οποίων η ισχύς 
άρχισε από τη δηµοσίευση τους στην εφηµερίδα της Κυβερνήσεως στις 2-4-2003 και 
19-7-2004 αντίστοιχα. Με το άρθρο 5 του τελευταίου Π.∆/τος ορίζονται τα εξής: 
"Απαγορεύονται οι διαδοχικές συµβάσεις που καταρτίζονται και εκτελούνται µεταξύ 
του ίδιου εργοδότη και του ίδιου εργαζοµένου µε την ίδια ή παρεµφερή ειδικότητα 
και µε τους ίδιους όρους εργασίας, εφόσον µεταξύ των συµβάσεων αυτών µεσολαβεί 
χρονικό διάστηµα µικρότερο των τριών µηνών. Η κατάρτιση των συµβάσεων αυτών 
επιτρέπεται κατ' εξαίρεση, εφόσον δικαιολογείται από αντικειµενικούς λόγους. 
Αντικειµενικός λόγος υφίσταται, όταν οι επόµενες της αρχικής συµβάσεως 
συνάπτονται για την εξυπηρέτηση ειδικών οµοειδών αναγκών που σχετίζονται ευθέως 
και αµέσως µε τη µορφή ή το είδος ή της δραστηριότητα της επιχείρησης... Σε κάθε 
περίπτωση, ο αριθµός των διαδοχικών συµβάσεων δεν επιτρέπεται να είναι 
µεγαλύτερος των τριών, µε την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του 
επόµενου άρθρου". Ως κύρωση, για την περίπτωση της παράνοµης, κατάρτισης 
διαδοχικών συµβάσεων, προβλέφθηκε από το άρθρο 7 του ίδιου Π.∆/τος η 
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αυτοδίκαιη ακυρότητα τους και η καταβολή στον εργαζόµενο τόσο των αποδοχών για 
την εργασία που παρέσχε, εφόσον οι άκυρες συµβάσεις εκτελέστηκαν εξολοκλήρου ή 
κατά ένα µέρος, όσο και αποζηµίωσης ίσης µε το ποσό, το οποίο δικαιούται ο 
αντίστοιχος εργαζόµενος αορίστου χρόνου σε περίπτωση καταγγελίας της συµβάσεως 
του, ενώ θεσπίστηκε ποινική και πειθαρχική ευθύνη για την παράβαση των κανόνων 
αυτών. Όµως ενόψει του ότι οι προαναφερόµενες διατάξεις του Π.∆/τος 164/2004 
άρχισαν να ισχύουν, από 19-7-2004, περιέλαβε αυτό στο άρθρο 11, ως µεταβατικές 
διατάξεις, ρυθµίσεις, οι οποίες εξασφαλίζουν οπωσδήποτε την ως άνω προσαρµογή 
από 10-7-2002, οπότε έληξε η προθεσµία προσαρµογής της Ελληνικής νοµοθεσίας 
στην προαναφερόµενη Οδηγία. Έτσι, µε το άρθρο 11 παρ. 1 α' του εν λόγω Π.∆/τος 
ορίζονται τα εξής: "∆ιαδοχικές συµβάσεις κατά την παρ. 1 του άρθρου 5 του 
παρόντος διατάγµατος, οι οποίες έχουν συναφθεί πριν την έναρξη ισχύος του 
παρόντος και είναι ενεργές έως την έναρξη ισχύος αυτού, συνιστούν εφεξής σύµβαση 
εργασίας αορίστου χρόνου, εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις: α) Συνολική χρονική διάρκεια διαδοχικών συµβάσεων τουλάχιστον 
είκοσι τεσσάρων (24) µηνών έως την έναρξη ισχύος του διατάγµατος, µε συνολικό 
ελάχιστο χρόνο απασχόλησης δέκα οκτώ µηνών, µέσα σε συνολικό χρονικό διάστηµα 
είκοσι τεσσάρων µηνών από την αρχική σύµβαση ... Η επιλογή µε το ανωτέρω Π∆ 
των εν λόγω µέτρων, για την επίτευξη του στόχου της ρήτρας 5 της επίµαχης οδηγίας 
έγινε, αφού έλαβε υπόψη, όπως ορίζει και η Οδηγία αυτή, τις ανάγκες ειδικών 
τοµέων, όπως είναι µεταξύ άλλων και ο ευρύτερος δηµόσιος τοµέας που 
δικαιολογούν διάφορη ρύθµιση από τον ιδιωτικό τοµέα, αφού υφίστανται διαφορές 
στη φύση της εργασίας και διαφορετικά χαρακτηριστικά του εργασιακού 
περιβάλλοντος και των διαδικασιών στον ιδιωτικό και το δηµόσιο τοµέα, ένεκα των 
οποίων και η θέσπιση των πιο πάνω διατάξεων του άρθρου 103 του Συντάγµατος. 
Συνεπώς εφόσον δεν συντρέχουν οι τιθέµενες πιο πάνω προϋποθέσεις, µετατροπή των 
συµβάσεων σε αόριστης διάρκειας δεν µπορεί να γίνει. Έτσι, ενόψει των πιο πάνω 
συνταγµατικών διατάξεων και της προσαρµογής της ελληνικής νοµοθεσίας προς την 
Οδηγία 1999/70/ΕΚ του Συµβουλίου, η οποία δεν επιβάλλει το χαρακτηρισµό των 
συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου, έστω και αν αυτές καλύπτουν πάγιες και 
διαρκείς ανάγκες, ως συµβάσεων εργασίας αορίστου χρόνου, η διάταξη του άρθρου 8 
του ν. 2112/1920, ούτε κατ' επιταγή της Οδηγίας αυτής έχει εφαρµογή κατά το 
µεσοδιάστηµα από 10-7-2002 (ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας προσαρµογής) 
µέχρι την έναρξη ισχύος του Π∆ αυτού (ΟλΑΠ 19 και 20/2007).  
- Ως "πράγµατα" κατά την έννοια του άρθρου 559 αρ. 8 ΚΠολ∆ τα οποία έχουν 
ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης και των οποίων η µη λήψη υπόψη καίτοι 
προταθέντων ή η λήψη υπόψη καίτοι µη προταθέντων, ιδρύει τον προβλεπόµενο από 
τη διάταξη αυτή λόγο αναιρέσεως, θεωρούνται οι ισχυρισµοί που έχουν αυτοτελή 
ύπαρξη και τείνουν σε θεµελίωση ή κατάργηση δικαιώµατος ουσιαστικού ή 
δικονοµικού που ασκήθηκε, είτε ως επιθετικό, είτε ως αµυντικό µέσο, όχι δε και οι 
αρνητικοί ισχυρισµοί της αγωγής ή της ενστάσεως, ούτε οι ισχυρισµοί που αποτελούν 
επιχειρήµατα ή συµπεράσµατα των διαδίκων ή του δικαστηρίου, τα οποία συνάγονται 
από την εκτίµηση των αποδείξεων (ΑΠ. 782/2005).  
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- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ.20 του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν το 
δικαστήριο παραµόρφωσε το περιεχόµενο εγγράφου µε το να δεχθεί πραγµατικά 
γεγονότα προφανώς διαφορετικά από εκείνα που αναφέρονται στο έγγραφο αυτό. 
Κατά την έννοια της εν λόγω διατάξεως, παραµόρφωση του περιεχοµένου εγγράφου, 
που ιδρύει τον άνω λόγο αναιρέσεως, υπάρχει όταν το δικαστήριο, από εσφαλµένη 
ανάγνωση του εγγράφου, δέχθηκε ως περιεχόµενό του κάτι διαφορετικό από το 
πραγµατικό (ΟλΑΠ 1/1999). Πάντως, για να θεµελιωθεί ο προαναφερόµενος λόγος 
αναιρέσεως θα πρέπει το δικαστήριο της ουσίας να έχει στηρίξει το αποδεικτικό του 
πόρισµα αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο στο έγγραφο το περιεχόµενο του οποίου 
φέρεται ότι παραµορφώθηκε, όχι δε και όταν το έχει απλώς συνεκτιµήσει, µαζί µε 
άλλα αποδεικτικά µέσα, χωρίς να εξαίρει το έγγραφο αναφορικά µε το πόρισµα στο 
οποίο κατέληξε για την ύπαρξη ή µη του αποδεικτέου γεγονότος.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 648, 669, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 20, 
ΠΚ: 259,  
Νόµοι: 2112/1920, άρθ. 1, 2, 3, 8,  
Νόµοι: 2190/1994, άρθ. 14,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2009  
 
Σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας - ∆ιαδοχή συµβάσεων εργασίας ορισµένου 
χρόνου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 520 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- ∆ιαδοχικές συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου. Αδικαιολόγητος πλουτισµός. 
Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Στο άρθρο 103 παρ.2 του Συντάγµατος ορίζεται "Κανένας δεν µπορεί να διορισθεί 
υπάλληλος σε οργανική θέση που δεν είναι νοµοθετηµένη. Εξαιρέσεις µπορεί να 
προβλέπονται από ειδικό νόµο, για να καλυφθούν απρόβλεπτες και επείγουσες 
ανάγκες µε προσωπικό που προσλαµβάνεται για ορισµένη χρονική περίοδο µε σχέση 
ιδιωτικού δικαίου". Με την αναθεώρηση του Συντάγµατος του έτους 2001 (έναρξη 
ισχύος από 18-4-2001) προστέθηκε στο άρθρο 103 αυτού η παράγραφος 8, στα 
εδάφια α' και γ' της οποίας ορίζεται "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 (...), είτε πρόσκαιρων είτε απροβλέπτων και επειγουσών αναγκών κατά το 
δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2. (...) Απαγορεύεται η από το νόµο µονιµοποίηση 
προσωπικού που υπάγεται στο πρώτο εδάφιο ή η µετατροπή των συµβάσεών του σε 
αορίστου χρόνου". Περαιτέρω, µε το άρθρο 5 του π.δ. 164/2004, το οποίο εκδόθηκε 
για τη µεταφορά στην εσωτερική έννοµη τάξη της Οδηγίας 1999/70/ΕΚ του 
Συµβουλίου της 28-6-1999 και του οποίου οι διατάξεις άρχισαν να ισχύουν από την 
19-7-2004, ορίζεται "Απαγορεύονται οι διαδοχικές συµβάσεις, που καταρτίζονται και 
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εκτελούνται µεταξύ του ίδιου εργοδότη και του ίδιου εργαζόµενου µε την ίδια ή 
παρεµφερή ειδικότητα και τους ίδιους ή παρεµφερείς όρους εργασίας, εφ' όσον 
µεταξύ των συµβάσεων αυτών µεσολαβεί χρονικό διάστηµα µικρότερο των τριών 
µηνών" [παρ. 1]. "Η κατάρτιση των συµβάσεων αυτών επιτρέπεται κατ' εξαίρεση, 
εφόσον δικαιολογείται από αντικειµενικούς λόγους. Αντικειµενικός λόγος υφίσταται 
όταν οι επόµενες της αρχικής συµβάσεις συνάπτονται για την εξυπηρέτηση ειδικών 
οµοειδών αναγκών, που σχετίζονται ευθέως και αµέσως µε τη µορφή ή το είδος ή τη 
δραστηριότητα της επιχείρησης" [παρ. 2]. "Σε κάθε περίπτωση, ο αριθµός των 
διαδοχικών συµβάσεων δεν επιτρέπεται να είναι µεγαλύτερος των τριών" (...) [παρ. 
4]. Με το άρθρο 6 παρ.1 του π.δ. 164/2004 ορίζεται "Συµβάσεις που καταρτίζονται 
διαδοχικώς και εκτελούνται µεταξύ του ίδιου εργοδότη και του ίδιου εργαζόµενου µε 
την ίδια ή παρεµφερή ειδικότητα και µε τους ίδιους ή παρεµφερείς όρους εργασίας, 
απαγορεύεται να υπερβαίνουν τους είκοσι τέσσερις (24) µήνες σε συνολικό χρόνο 
διάρκειας της απασχόλησης, είτε συνάπτονται κατ' εφαρµογή του προηγούµενου 
άρθρου είτε συνάπτονται κατ' εφαρµογή άλλων διατάξεων της κειµένης νοµοθεσίας". 
Τέλος, µε το άρθρο 7 του π.δ. 164/2004, ως συνέπεια για την παραβίαση των ως άνω, 
ορίζεται "Οποιαδήποτε σύµβαση συνάπτεται κατά παράβαση των διατάξεων των 
άρθρων 5 και 6 του παρόντος διατάγµατος είναι αυτοδικαίως άκυρη" [παρ. 1]. "Σε 
περίπτωση που η άκυρη σύµβαση εκτελέσθηκε εν όλω ή εν µέρει, καταβάλλονται 
στον εργαζόµενο τα οφειλόµενα βάσει αυτής χρηµατικά ποσά, τυχόν δε 
καταβληθέντα δεν αναζητούνται. (...) Τα χρηµατικά ποσά που καταβάλλονται από 
τον εργοδότη στον εργαζόµενο καταλογίζονται στον υπαίτιο" [παρ. 2]. Από τα 
ανωτέρω συνάγεται ότι οι διαδοχικές συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου, που 
συνάπτονται υπό την ισχύ των ως άνω διατάξεων, δεν µπορούν να µετατραπούν σε 
συµβάσεις αορίστου χρόνου, έστω και αν αυτές καλύπτουν πάγιες και διαρκείς και 
όχι πρόσκαιρες ή απρόβλεπτες ανάγκες, εκτός εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις 
εφαρµογής της µεταβατικής και εξαιρετικής ρύθµισης του άρθρου 11 του π.δ. 
164/2004, για την οποία δεν πρόκειται στην παρούσα δικαστική διένεξη. Η εν λόγω 
απαγόρευση, όµως, του χαρακτηρισµού των διαδοχικών συµβάσεων ορισµένου 
χρόνου ως µίας ενιαίας σύµβασης παροχής εξαρτηµένης εργασίας αορίστου χρόνου 
είναι διαφορετικό ζήτηµα από την αναγνώριση του δικαιώµατος του εργαζοµένου, 
που έχει απασχοληθεί πραγµατικά σε εκτέλεση άκυρης σύµβασης, επί των νοµίµων 
αποδοχών, τις οποίες θα λάµβανε εάν η σύµβαση ήταν έγκυρη και οι οποίες σύµφωνα 
µε τη διάταξη του άρθρου 7 παρ.2 εδ.α' του π.δ. 164/2004 οφείλονται σ' αυτόν ως 
απόδοση της ωφέλειας, την οποία αποκόµισε ο εργοδότης αποφεύγοντας να 
απασχολήσει µε έγκυρη σύµβαση, για την ίδια εργασία, έτερο πρόσωπο µε τα ίδια 
προσόντα (ΑΚ 904).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 904, 
ΚΠολ∆: 560, 
Π∆: 164/2004, άρθ. 5, 6, 7, 11, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας - ∆ιαδοχή συµβάσεων εργασίας ορισµένου 
χρόνου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 467 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας. ∆ιαδοχικές συµβάσεις εργασίας ορισµένου 
χρόνου. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Αναιρείται η προσβαλλόµενη 
απόφαση. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 648 επ. Α.Κ. και 6 του Ν. 705/11943, που 
διατηρήθηκε σε ισχύ και µετά την εισαγωγή του ΑΚ (άρθρο 38 ΕισΝΑΚ), συνάγεται 
ότι η σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας υπάρχει, όταν οι συµβαλλόµενοι αποβλέπουν 
στην παροχή της εργασίας που συµφωνήθηκε και στον µισθό, ανεξάρτητα από τον 
τρόπο πληρωµής του και ο εργαζόµενος υπόκειται σε νοµική και προσωπική 
εξάρτηση από τον εργοδότη. Η εξάρτηση αυτή εκδηλώνεται µε το δικαίωµα του 
τελευταίου να δίνει δεσµευτικές για τον εργαζόµενο εντολές και οδηγίες και ως προς 
τον τρόπο, τόπο και χρόνο παροχής της εργασίας του και να ασκεί έλεγχο, για τη 
διαπίστωση της συµµορφώσεως του εργαζοµένου µε αυτές.  
- Από τον συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 648 και 669 ΑΚ προκύπτει ότι 
σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου υπάρχει, όταν η διάρκειά της δεν καθορίζεται 
και δεν συνάγεται ούτε από το είδος ούτε από τον σκοπό της ούτε έχει συµφωνηθεί 
από τους συµβαλλοµένους. Αντίθετα, ορισµένου χρόνου σύµβαση εργασίας υπάρχει, 
όταν η διάρκειά της είναι σαφώς ορισµένη είτε γιατί συµφωνήθηκε ρητά ή σιωπηρά, 
είτε γιατί προκύπτει από το είδος και τον σκοπό της συµβάσεως.  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 1 και 8 του Ν. 2112/1920, οι οποίες ορίζουν ότι οι 
διατάξεις του νόµου αυτού εφαρµόζονται και επί συµβάσεως εργασίας ορισµένου 
χρόνου, εάν ο καθορισµός της διάρκειας αυτής δεν δικαιολογείται από τη φύση της 
συµβάσεως, αλλά τέθηκε σκόπιµα, προς καταστρατήγηση των διατάξεων του νόµου 
αυτού, περί καταγγελίας της υπαλληλικής συµβάσεως, συνάγεται ότι ο καθορισµός 
της συµβάσεως εργασίας, ως ορισµένου χρόνου είναι δικαιολογηµένος, όταν όχι µόνο 
από τη σύµβαση, αλλά και από το είδος και τον σκοπό της εργασίας, έχει αυτή τον 
χαρακτήρα συµβάσεως ορισµένου χρόνου, όταν δηλαδή οι ιδιαίτερες συνθήκες 
απασχόλησης του µισθωτού και λειτουργίας της επιχειρήσεως επιβάλλουν τον 
χαρακτηρισµό αυτό. ∆ιαφορετικά, η σύµβαση, έστω και αν χαρακτηρίζεται από τα 
µέρη, ως "ορισµένου χρόνου", φέρει "εν τοις πράγµασι" τον χαρακτήρα αορίστου 
χρόνου. Ο χαρακτηρισµός, εξάλλου, µια συµβάσεως εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ως 
ορισµένου η αορίστου ανήκει στη δικαιοδοσία του δικαστηρίου, το οποίο θα κρίνει 
σχετικά, µε βάση τα περιστατικά, τα οποία θα προκύψουν από την αποδεικτική 
διαδικασία. Περαιτέρω, µε τη µεταβατικού χαρακτήρα, διάταξη του άρθρου 11 του 
Π.∆. 164/2004, µε το οποίο (∆ιάταγµα) έγινε η προσαρµογή της ελληνικής 
νοµοθεσίας, "όσον αφορά στο προσωπικό του δηµοσίου και του ευρύτερου δηµοσίου 
τοµέα, προς τις διατάξεις της Οδηγίας 1999/70ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, 
σχετικά µε τη συµφωνία πλαίσιο για την εργασία ορισµένου χρόνου, που έχει 
συναφθεί µεταξύ των διεπαγγελµατικών οργανώσεων γενικού χαρακτήρα" 
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προβλέπονται (µεταξύ άλλων) τα εξής: "∆ιαδοχικές συµβάσεις κατά την παρ. 1 του 
παρόντος, οι οποίες έχουν συναφθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος και 
είναι ενεργές έως την έναρξη ισχύος αυτού, συνιστούν εφεξής σύµβαση εργασίας 
αορίστου χρόνου, εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) 
συνολική χρονική διάρκεια διαδοχικών συµβάσεων τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων 
(24) µηνών έως την έναρξη ισχύος (19-7-2004) του διατάγµατος, ανεξαρτήτως 
αριθµού ανανεώσεων συµβάσεων ή τρεις τουλάχιστον ανανεώσεις, πέραν της αρχικής 
σύµβασης, κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του παρόντος, µε συνολικό ελάχιστο 
χρόνο απασχόλησης δέκα οκτώ (18) µηνών, µέσα σε συνολικό χρονικό διάστηµα 24 
µηνών από την αρχική σύµβαση, β) ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας του εδαφίου α' να 
έχει διανυθεί στον ίδιο φορέα, µε την ίδια ή παρεµφερή ειδικότητα και µε τους ίδιους 
ή παρεµφερείς όρους εργασίας, όπως αναγράφεται στην αρχική σύµβαση, γ) το 
αντικείµενο της σύµβασης να αφορά δραστηριότητες, οι οποίες σχετίζονται ευθέως 
και αµέσως µε πάγιες και διαρκείς ανάγκες του αντίστοιχου φορέα, όπως αυτές 
οριοθετούνται από το δηµόσιο συµφέρον, το οποίο υπηρετεί ο φορέας αυτός, δ) ο 
κατά τις προηγούµενες περιπτώσεις συνολικός χρόνος υπηρεσίας πρέπει να έχει 
παρασχεθεί κατά πλήρες ή µειωµένο ωράριο εργασίας και σε καθήκοντα ίδια ή 
παρεµφερή µε αυτά, που αναγράφονται στην αρχική σύµβαση. Οι διαδοχικές 
συµβάσεις µειωµένου ωραρίου εργασίας συνιστούν, σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
παραγράφου αυτής, συµβάσεις αορίστου χρόνου µειωµένης απασχόλησης, 
αντίστοιχης µε την αναγραφοµένη στην αρχική σύµβαση. Περαιτέρω, κατά την παρ. 
5 του ίδιου άρθρου, στις διατάξεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου 
συµπεριλαµβάνονται και οι συµβάσεις, οι οποίες έχουν λήξει κατά το χρονικό 
διάστηµα των τελευταίων τριών µηνών πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος 
διατάγµατος, λογιζόµενες ως ενεργές διαδοχικές συµβάσεις, ως την έναρξη ισχύος 
του παρόντος. Η προϋπόθεση του εδαφίου α' του παρόντος άρθρου πρέπει να 
συντρέχει, κατά τον χρόνο λήξης της σύµβασης. Η πρόβλεψη, εξάλλου, ότι 
µεσολαβεί για την αναγνώριση της σχέσης ως αόριστου χρόνου διοικητική 
διαδικασία, δεν µπορεί να αποκλείσει στα δικαστήρια, κατά την άσκηση του 
υπαγορευόµενου από το Σύνταγµα δικαιοδοτικού τους έργου, την έρευνα της 
ύπαρξης των προϋποθέσεων που προσδίδουν στη σχετική σύµβαση ή σχέση το 
χαρακτήρα σύµβασης ή σχέσης εργασίας αόριστου χρόνου. Τέλος, σύµφωνα µε το 
αρθρ. 3 περ. γ' του Π∆ 164/2004, ως "δηµόσιος τοµέας" χαρακτηρίζεται αυτός που 
οριοθετείται "από τις διατάξεις του άρθρου 51 § 1 του Ν. 1892/1990 ή από άλλες 
ειδικές διατάξεις όπως εκάστοτε ισχύουν ...". Κατά το άρθρ. 51 § 1 περ. β΄ του Ν. 
1882/1990 στον δηµόσιο τοµέα υπάγονται και τα ΝΠ∆∆, όπως οι ΟΤΑ Α΄ και Β΄ 
βαθµού, οι οποίοι σύµφωνα και µε το άρθρ. 14 § 2 του Ν. 2190/1994 όπως ίσχυε κατά 
τον κρίσιµο χρόνο υπάγονται στις διατάξεις του νόµου αυτού, µε τις οποίες 
ρυθµίζεται, εκτός άλλων, η πρόσληψη προσωπικού από τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα 
µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 648 επ., 669,  
ΕισΝΑΚ: 38,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1,  
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Νόµοι: 2112/1920, άρθ. 1, 8,  
Π∆: 164/2004, άρθ. 3, 11,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας - ∆ιαφορά σύµβασης εργασίας από εταιρεία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1018 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας και σύµβαση εταιρείας. Παρά το νόµο λήψη υπόψη 
του αποδεικτικών µέσων που ο νόµος δεν επιτρέπει. Πληρεξούσιος και αντίκλητος. 
Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 648, 649, 652 και 653 του ΑΚ προκύπτει ότι 
θεµελιώδες στοιχείο της σύµβασης εξηρτηµένης εργασίας είναι η παροχή από το 
µισθωτό εργασίας σε κατάσταση εξάρτησης απέναντι στον εργοδότη, ο οποίος έχει 
την εξουσία να καθορίζει τον τόπο και χώρο παροχής αυτής, τον χρόνο, τον τρόπο και 
την οργάνωση της εργασίας, καθώς και τον έλεγχο της συµµόρφωσης του µισθωτού 
προς τις οδηγίες του. Η σύµβαση εργασίας διακρίνεται από τη σύµβαση εταιρείας, 
στην οποία κυρίαρχο στοιχείο είναι η πρόθεση των εταίρων για εταιρική συνεργασία 
και η κοινή ανάληψη κινδύνων. Ενίοτε οι δύο αυτές συµβάσεις συµπλέκονται στην 
πράξη, ιδίως όταν η εισφορά στην εταιρεία συνίσταται στην προσωπική εργασία του 
εταίρου ή όταν οι εταίροι προσφέρουν προσωπική εργασία, πέραν της εισφοράς των, 
οπότε η σύµβαση της εταιρείας δεν µεταπίπτει εκ του λόγου τούτου σε σύµβαση 
εργασίας. 
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 11 περ. α' ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται και όταν το 
δικαστήριο της ουσίας παρά το νόµο έλαβε υπόψη του αποδεικτικά µέσα που ο νόµος 
δεν επιτρέπει.  
- Σύµφωνα µε το άρθρο 671 παρ. 1 εδ. δ' ΚΠολ∆, τα δικαστήρια της ουσίας 
(πρωτοβάθµια ή Εφετεία), όταν δικάζουν κατά την ειδική διαδικασία των εργατικών 
διαφορών, λαµβάνουν υπόψη τους κατά τη συζήτηση της υποθέσεως και ένορκες 
βεβαιώσεις ενώπιον του Ειρηνοδίκη ή του συµβολαιογράφου µόνο αν έγιναν ύστερα 
από προηγούµενη κλήτευση του αντιδίκου πριν από είκοσι τέσσερις τουλάχιστον 
ώρες. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εκτίµηση των ενόρκων βεβαιώσεων από το 
δικαστήριο της ουσίας αποτελεί η λήψη τους µετά από προηγούµενη πριν από είκοσι 
τέσσερις τουλάχιστον ώρες κλήτευση του αντιδίκου του διαδίκου που τις επικαλείται 
και τις προσκοµίζει, ο οποίος και υποχρεούται στην επίκληση και απόδειξη της 
κλητεύσεως, εκτός αν ο αντίδικος του παραστάθηκε κατά τη λήψη της ένορκης 
βεβαιώσεως. Το δικαστήριο οφείλει να ερευνήσει αυτεπαγγέλτως τη νοµιµότητα της 
κλητεύσεως του αντιδίκου, γιατί η έλλειψη της έχει ως συνέπεια ότι η ένορκη 
βεβαίωση δεν είναι απλώς άκυρη, αλλά ανύπαρκτη ως αποδεικτικό µέσο και 
εποµένως αν το δικαστήριο της ουσίας λάβει υπόψη του ένορκη βεβαίωση χωρίς να 
έχει νοµίµως κλητευθεί ο αντίδικος (που δεν παρέστη κατά τη λήψη της), λαµβάνει 
υπόψη του ανεπίτρεπτο από το νόµο αποδεικτικό µέσο.  
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- Από το άρθρο 143 παρ. 1 ΚΠολ∆ που ορίζει ότι ο δικαστικός πληρεξούσιος που 
διορίστηκε σύµφωνα µε το άρθρο 96 (δηλαδή είτε µε συµβολαιογραφική πράξη είτε 
µε προφορική δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά ή στην έκθεση) είναι 
αυτοδικαίως και αντίκλητος για όλες τις επιδόσεις που αναφέρονται στη δίκη, στην 
οποία είναι πληρεξούσιος, στις οποίες περιλαµβάνεται και η επίδοση της οριστικής 
απόφασης, συνάγεται ότι ο δικηγόρος που παραστάθηκε ως πληρεξούσιος του 
διαδίκου στην πρωτόδικη δίκη θεωρείται κατά το νόµο αντίκλητος µόνο για τις 
αναγόµενες στην πρωτοβάθµια δίκη επιδόσεις εγγράφων, στα οποία 
συµπεριλαµβάνεται ως τελευταίο η οριστική απόφαση.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 19 του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν η 
απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες, ή έχει 
αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζητήµατα που ασκούν ουσιώδη επίδραση 
στην έκβαση της δίκης. Από τη διάταξη αυτή, που αποτελεί κύρωση της παράβασης 
του άρθρου 93 παρ. 3 του Συντάγµατος προκύπτει ότι ο προβλεπόµενος απ' αυτή 
λόγος αναίρεσης ιδρύεται όταν στην ελάσσονα πρόταση του νοµικού συλλογισµού 
δεν εκτίθενται καθόλου πραγµατικά περιστατικά (έλλειψη αιτιολογίας), ή όταν τα 
εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται βάσει του πραγµατικού 
του εφαρµοστέου κανόνα δικαίου για την επέλευση της έννοµης συνέπειας που 
απαγγέλθηκε ή την άρνηση του (ανεπαρκής αιτιολογία), ή όταν αντιφάσκουν µεταξύ 
τους (αντιφατική αιτιολογία) (ΟλΑΠ 1/1999). ∆εν υπάρχει όµως ανεπάρκεια 
αιτιολογιών, όταν η απόφαση περιέχει συνοπτικές αλλά πλήρεις αιτιολογίες. 
Εξάλλου, το κατά νόµο αναγκαίο περιεχόµενο της ελάσσονος πρότασης 
προσδιορίζεται από τον εκάστοτε εφαρµοστέο κανόνα ουσιαστικού δικαίου, του 
οποίου το πραγµατικό πρέπει να καλύπτεται πλήρως από τις παραδοχές της απόφασης 
στο αποδεικτικό της πόρισµα, και να µην καταλείπονται αµφιβολίες. Ελλείψεις δε 
αναγόµενες µόνο στην ανάλυση και στάθµιση των αποδεικτικών µέσων και 
γενικότερα ως προς την αιτιολόγηση του αποδεικτικού πορίσµατος, αν αυτό 
διατυπώνεται σαφώς, δεν συνιστούν ανεπαρκείς αιτιολογίες (ΟλΑΠ 861/1984). 
∆ηλαδή, µόνο το τι αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε είναι ανάγκη να εκτίθεται στην 
απόφαση πλήρως και σαφώς, και όχι γιατί αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε. Τα 
επιχειρήµατα δε του δικαστηρίου, που σχετίζονται µε την εκτίµηση των αποδείξεων 
δεν συνιστούν παραδοχές επί τη βάσει των οποίων διαµορφώνεται το αποδεικτικό 
πόρισµα και ως εκ τούτου δεν αποτελούν "αιτιολογία" της απόφασης, ώστε στο 
πλαίσιο της ερευνώµενης διάταξης του άρθρου 559 αριθ. 19 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.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 648, 649, 652, 653, 
ΚΠολ∆: 96, 143, 559 αριθ. 11, 559 αριθ. 19, 671,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Σύµβαση εργασίας - Εκπαιδευτικοί ιδιωτικών σχολείων 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 579 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί. Συµβάσεις εργασίας εκπαιδευτικών. Παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Ο νόµος 682/1977 περί ιδιωτικών σχολείων γενικής εκπαίδευσης ορίζει µε το άρθρο 
30 παρ.2 ότι, µετά την έγκριση της γενόµενης πρότασης από τον οικείο Επιθεωρητή, 
οι γραµµένοι στον πίνακα Α προσλαµβάνονται µε σύµβαση ορισµένου χρόνου που 
αρχίζει από την ηµέρα παροχής των υπηρεσιών του εκπαιδευτικού και λήγει την 31 
Αυγούστου του έκτου έτους από της προσλήψεως και ότι µετά τη λήξη της 
σύµβασης, η σχέση εργασίας µετατρέπεται σε αορίστου χρόνου µετά από πρόταση 
του ιδιοκτήτη του σχολείου και µε το άρθρο 30 παρ.3 ότι οι εκπαιδευτικοί του πίνακα 
Β προσλαµβάνονται µε σύµβαση διετούς διάρκειας, ότι µετά την πάροδο δύο ετών, η 
σύµβαση ανανεώνεται αυτοδικαίως για 4 ακόµη έτη εφόσον δεν έχει καταγγελθεί από 
τον ιδιοκτήτη και ότι µετά τη λήξη της 6ετίας, εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα στο 
τέλος της παρ.2 για τους εκπαιδευτικούς του πίνακα Α'. Από το συνδυασµό των 
διατάξεων αυτών, προκύπτει σαφώς ότι η σύµβαση εργασίας ορισµένης διάρκειας 
των εκπαιδευτικών του πίνακα Α και του πίνακα Β λήγει αυτοδικαίως κατά τη 31 
Αυγούστου του 6ου έτους, εκτός αν επακολουθήσει η µετατροπή της σε σύµβαση 
αορίστου χρόνου, ύστερα από πρόταση του ιδιοκτήτη του σχολείου και ότι η µη 
υποβολή αυτής της πρότασης από τον ιδιοκτήτη ισοδυναµεί µε αποχή από την 
κατάρτιση νέας σύµβασης που δεν υπόκειται σε ακύρωση. Εξ άλλου, το άρθρο 11 
παρ.1Γ του νόµου 1351/1983, που ορίζει ότι, µέχρι να ρυθµισθούν µε νόµο τα θέµατα 
της ιδιωτικής γενικής εκπαίδευσης, κανείς ιδιωτικός εκπαιδευτικός µε οποιαδήποτε 
σχέση εργασίας δεν απολύεται παρά µόνο µε απόφαση του οικείου υπηρεσιακού 
συµβουλίου, δεν έχει την έννοια της αναγκαστικής, έστω και προσωρινής, παράτασης 
ή µετατροπής των συµβάσεων εργασίας 6ετούς διάρκειας, αφενός γιατί η λήξη των 
συµβάσεων ορισµένου χρόνου επέρχεται αυτοδικαίως χωρίς να προηγείται 
συγκεκριµένη πράξη απολύσεως και θα έπρεπε άρα να διατυπωθεί ρητά η βούληση 
του νοµοθέτη για αναγκαστική παράταση ή µετατροπή των παραπάνω συµβάσεων, 
που διατυπώθηκε άλλωστε µε τον τρόπο αυτό στην ειδική περίπτωση της παρ.4 του 
ίδιου άρθρου 11 του ν. 1351/1983 και αφετέρου γιατί η έννοια και οι περιπτώσεις της 
"απολύσεως" καθορίστηκαν ήδη µε το άρθρο 33 παρ.4 του νόµου 682/1977, χωρίς να 
γίνει ταύτιση ή εξοµοίωσή της µε τη λήξη της σύµβασης ορισµένου χρόνου, για την 
οποία δεν απαιτείται να υπάρχει πράξη του οικείου Επιθεωρητού (βλ. άρθρ.33 παρ.1 
του ν.682/77 και Π.Υ.Σ. 108/82 που κυρώθηκε µε το άρθρο 11 παρ.1 Α του 
ν.1351/1983) και δεν είναι ανάγκη ν΄ αποφαίνεται το υπηρεσιακό συµβούλιο (Α.Π. 
1167/1995, Α.Π. 1197/1987).  
Περαιτέρω, παραβίαση ουσιαστικού κανόνα, κατ' άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆, υπάρχει 
όταν το δικαστήριο: α) προσέδωσε στον εφαρµοστέο κανόνα έννοια διαφορετική από 
αυτή που έχει, β) εφάρµοσε µη εφαρµοστέο κανόνα, για τον οποίο δεν υπήρχαν οι 
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πραγµατικές προϋποθέσεις εφαρµογής του και γ) παρέλειψε να εφαρµόσει 
εφαρµοστέο κανόνα, αν και συνέτρεχαν οι πραγµατικές προϋποθέσεις του.  
- Κατά δε τον αριθ. 8 του ίδιου άρθρου, επιτρέπεται αναίρεση, αν το δικαστήριο παρά 
το νόµο έλαβε υπόψη του πράγµατα, που δεν προτάθηκαν ή δεν έλαβε υπόψη του 
πράγµατα, που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης. Ως 
"πράγµατα" θεωρούνται αυτοτελείς πραγµατικοί ισχυρισµοί, που τείνουν στη 
θεµελίωση, κατάλυση ή παρακώλυση του ασκούµενου µε την αγωγή, ένσταση ή 
αντένσταση ουσιαστικού ή δικονοµικού δικαιώµατος. Για το ορισµένο του λόγου, 
πρέπει να αναφέρονται σ' αυτόν τα πράγµατα τα "πράγµατα" που το δικαστήριο, παρά 
το νόµο, έλαβε υπόψη, ενώ δεν προτάθηκαν ή δεν έλαβε υπόψη του, ενώ 
προτάθηκαν, καθώς και τα στοιχεία, από τα οποία θα κρινόταν, αν τα "πράγµατα" 
ήταν ουσιώδη και να µνηµονεύεται το σφάλµα, που προήλθε από τη µη λήψη ή τη 
λήψη των "πραγµάτων". Αν το δικαστήριο απέρριψε κάποιον ουσιώδη ισχυρισµό του 
διαδίκου, για οποιονδήποτε λόγο (ουσιαστικό ή τυπικό), δεν µπορεί να θεµελιωθεί 
λόγος αναιρέσεως από τον αριθ. 8 του άρθρου 559 ΚΠολ∆, γιατί η απόρριψη αυτή 
σηµαίνει ότι έχει ληφθεί υπόψη ο ισχυρισµός, ανεξάρτητα αν δεν έγινε δεκτός.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 19 του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν η 
απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες, ή έχει 
αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζητήµατα που ασκούν ουσιώδη επίδραση 
στην έκβαση της δίκης. Από την υπόψη διάταξη, που αποτελεί κύρωση της 
παράβασης του άρθρου 93 παράγραφος 3 του Συντάγµατος προκύπτει ότι ο 
προβλεπόµενος απ΄ αυτή λόγος αναίρεσης ιδρύεται όταν στην ελάσσονα πρόταση του 
νοµικού συλλογισµού δεν εκτίθενται καθόλου πραγµατικά περιστατικά (έλλειψη 
αιτιολογίας), ή όταν τα εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται 
βάσει του πραγµατικού του εφαρµοστέου κανόνα δικαίου για την επέλευση της 
έννοµης συνέπειας που απαγγέλθηκε ή την 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). Εξάλλου, το κατά νόµο αναγκαίο περιεχόµενο της 
ελάσσονος πρότασης προσδιορίζεται από τον εκάστοτε εφαρµοστέο κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου, του οποίου το πραγµατικό πρέπει να καλύπτεται πλήρως από τις 
παραδοχές της απόφασης στο αποδεικτικό της πόρισµα, και να µην καταλείπονται 
αµφιβολίες (ΑΠ 413/1993). Ελλείψεις δε αναγόµενες µόνο στην ανάλυση και 
στάθµιση των αποδεικτικών µέσων και γενικότερα ως προς την αιτιολόγηση του 
αποδεικτικού πορίσµατος, αν αυτό διατυπώνεται σαφώς, δεν συνιστούν ανεπαρκείς 
αιτιολογίες (ΟλΑΠ 861/1984). ∆ηλαδή, µόνο το τι αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε 
είναι ανάγκη να εκτίθεται στην απόφαση πλήρως και σαφώς, και όχι γιατί 
αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε (ΑΠ 1547/1997). Αντίφαση, εξάλλου, στις 
αιτιολογίες υπάρχει, όταν δεν προκύπτει από την απόφαση ποια πραγµατικά 
περιστατικά δέχθηκε αυτή, ώστε σε συνδυασµό µε το διατακτικό, να κριθεί 
περαιτέρω, αν στη συγκεκριµένη περίπτωση συνέτρεχαν τα στοιχεία, για την 
εφαρµογή της διατάξεως, που εφαρµόσθηκε. ∆εν υπάρχει αντίφαση, όταν υπάρχουν 
µεν αντιφατικές αιτιολογίες, αλλ' όµως τα δεκτά γενόµενα πραγµατικά περιστατικά 
πληρούν τους όρους του νόµου ή όταν από την αντίφαση των αιτιολογιών δεν 
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προκύπτει τέτοια ασάφεια, ώστε να καθιστά αδύνατο τον έλεγχο της ορθής 
εφαρµογής του νόµου. 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 465/1988).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 19, 
Νόµοι: 682/1977, άρθ. 30, 33,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Σύµβαση εργασίας - Σύµβαση εργασίας µε το ∆ηµόσιο 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 322 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Η σύµβαση εργασίας µε το ∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆ υποβάλλεται σε έγγραφο τύπο. 
άκυρη σύµβαση εργασίας. Αδικαιολόγητος πλουτισµός. Παραµόρφωση περιεχοµένου 
εγγράφου.  
- Κάθε σύµβαση, καταρτιζόµενη από ΝΠ∆∆, όπως η σύµβαση παροχής ανεξαρτήτων 
υπηρεσιών από εργαζόµενο, και έχουσα το ως άνω αντικείµενο, υποβάλλεται σε 
έγγραφο τύπο απαιτούµενο εκ του νόµου, άνευ τηρήσεως του οποίου η δικαιοπραξία 
είναι άκυρη, η δε ακυρότητα στην περίπτωση αυτή είναι απόλυτη. Ως εκ του λόγου δε 
αυτού, το ΝΠ∆∆ είναι υποχρεωµένο να αποδώσει στον εργαζόµενο, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του αδικαιολογήτου πλουτισµού (αρθρ. 904 επ. ΑΚ), την ωφέλεια την 
οποία αποκόµισε από την εργασία του, η οποία συνίσταται στην αµοιβή που θα 
κατέβαλε σύµφορα µε τις συνθήκες που επικρατούν στον τόπο της παροχής της 
εργασίας, σε άλλο πρόσωπο το οποίο θα προσλάµβανε µε έγκυρη εργασιακή 
σύµβαση και θα είχε τις ίδιες ικανότητες και τα ίδια προσόντα µε εκείνον που 
παρέσχε την εργασία. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 20 του ΚΠο∆, αναίρεση επιτρέπεται αν το 
δικαστήριο παραµόρφωσε το περιεχόµενο εγγράφου µε το να δεχθεί πραγµατικά 
γεγονότα προφανώς διαφορετικά από εκείνα που αναφέρονται στο έγγραφο αυτό. 
Κατά την έννοια της εν λόγω διατάξεως, παραµόρφωση του περιεχοµένου εγγράφου, 
που ιδρύει τον άνω λόγο αναιρέσεως, υπάρχει όταν το δικαστήριο, από εσφαλµένη 
ανάγνωση του εγγράφου, δέχθηκε ως περιεχόµενο του κάτι διαφορετικό από το 
πραγµατικό. Πάντως, για να θεµελιωθεί ο προαναφερόµενος λόγος αναιρέσεως θα 
πρέπει το δικαστήριο της ουσίας να έχει στηρίξει το αποδεικτικό του πόρισµα 
αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο στο έγγραφο το περιεχόµενο του οποίου φέρεται ότι 
παραµορφώθηκε, όχι δε και όταν το έχει απλώς συνεκτιµήσει, µαζί µε άλλα 
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αποδεικτικά µέσα, χωρίς να εξαίρει το έγγραφο αναφορικά µε το πόρισµα στο οποίο 
κατέληξε για την ύπαρξη ή µη του αποδεικτέου γεγονότος. 
- Με βάση τις παραδοχές του το Εφετείο έκρινε ότι η επικουρική βάση της αγωγής 
από τις διατάξεις των άρθρων 904 επ. του ΑΚ είναι νόµιµη και ουσιαστικά βάσιµη 
και επιδίκασε στον αναιρεσίβλητο το ως άνω ποσό των 20.400 ευρώ. Με την κρίση 
του αυτή το Εφετείο δεν παραβίασε τις διατάξεις των άρθρων 904 επ ΑΚ και ο 
πρώτος λόγος αναιρέσεως από τον αριθµό 1 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆ είναι 
αβάσιµος και πρέπει να απορριφθεί. Εξάλλου, εφόσον το Εφετείο, κατά την 
ανέλεγκτη κρίση του, δέχτηκε ότι η άκυρη σύµβαση καταρτίστηκε µεταξύ των 
διαδίκων και ότι ο αναιρεσίβλητος προσέφερε τις υπηρεσίες στον αναιρεσείοντα, 
ορθώς απέρριψε τον ισχυρισµό περί ελλείψεως παθητικής νοµιµοποιήσεως του 
αναιρεσείοντος ως ουσιαστικά αβάσιµο. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 158, 159, 904, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 20,  
Ν∆: 496/74, άρθ. 41, 
Ν∆: 321/1969, άρθ. 84, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 * Ελ∆νη 2012.1576  
 
Σύµβαση εργασίας - Σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1058 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Ωροµίσθιοι εκπαιδευτικοί. Ώρες απασχόλησης. 
- Στο άρθρο 17 του νόµου 1566/1985 µε τίτλο: "∆οµή και λειτουργία της 
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις" ορίζονται τα 
ακόλουθα: "(1) Αν για οποιαδήποτε αιτία απουσιάζουν από τα σχολεία εκπαιδευτικοί 
της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, καθώς και αν υπάρχουν άλλες 
έκτακτες ανάγκες λειτουργίας των σχολείων, οι οποίες δηµιουργούνται κατά τη 
διάρκεια του διδακτικού έτους, προσλαµβάνονται µε αίτησή τους, προσωρινοί 
αναπληρωτές µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου από αυτούς που υπέβαλαν αίτηση 
διορισµού σε θέσεις µονίµων εκπαιδευτικών. (2) Προσωρινοί αναπληρωτές προσλαµ-
βάνονται επίσης µε µειωµένο ωράριο διδασκαλίας που αντιστοιχεί στο µισό 
τουλάχιστον του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας του πρωτοδιόριστου 
εκπαιδευτικού, όταν οι προβλεπόµενες από το πρόγραµµα ώρες διδασκαλίας και 
ασκήσεων στο ίδιο ή και σε άλλο σχολείο της ίδιας ή γειτονικής πόλης ή κωµόπολης 
δεν δικαιολογούν το διορισµό µόνιµου εκπαιδευτικού. (3) Η πρόσληψη των 
προσωρινών αναπληρωτών γίνεται µε πράξη των αρµοδίων προϊσταµένων των 
διευθύνσεων πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ύστερα από πρόταση των 
οικείων περιφερειακών υπηρεσιακών συµβουλίων. Αν υποβληθούν περισσότερες 
αιτήσεις για τις ίδιες θέσεις, τηρείται η σειρά υποβολής των αιτήσεων για το διορισµό 
σε θέσεις µονίµων εκπαιδευτικών... Η απόλυση των προσωρινών αναπληρωτών 
γίνεται αυτοδικαίως µε τη λήξη του διδακτικού έτους και χωρίς καµία αποζηµίωση. 
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(4) Στους προσωρινούς αναπληρωτές καταβάλλονται οι αποδοχές που αντιστοιχούν 
στο κατώτερο µισθολογικό κλιµάκιο του εισαγωγικού βαθµού του κλάδου τους, 
καθώς και επιδόµατα εορτών... Εξάλλου, µε το άρθρο 14 παρ. 13, 16,17, 18 και 19 
του ιδίου νόµου ορίζονται τα ακόλουθα: Οι ώρες εβδοµαδιαίας διδασκαλίας και 
διεξαγωγής πρακτικών ασκήσεων από το εκπαιδευτικό προσωπικό της 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ορίζονται ως εξής: α)..., δ) εκπαιδευτικό προσωπικό 
των κλάδων ΑΤ1 µέχρι AT 18, ώρες είκοσι µία (21) αν έχουν έως έξι έτη υπηρεσίας... 
(16). Σε περίπτωση που οι προβλεπόµενες ώρες διδασκαλίας για κάθε µάθηµα δεν 
καλύπτονται µε το υποχρεωτικό ωράριο των διδασκόντων και οι αποµένουσες δεν 
δικαιολογούν θέση εκπαιδευτικού ή αν δικαιολογούν, µέχρι να προσληφθεί 
προσωρινός αναπληρωτής και εφόσον δεν υπάρχει προσφορά προαιρετικής 
υπερωριακής διδασκαλίας, ο σύλλογος των διδασκόντων αναθέτει την κάλυψη των 
ωρών αυτών σε εκπαιδευτικούς του ιδίου σχολείου. . .(17). Αν στο ίδιο σχολείο ή στα 
σχολεία της ίδιας ή γειτονικής πόλης ή κωµόπολης οι προβλεπόµενες από το 
πρόγραµµα ώρες διδασκαλίας και ασκήσεων δεν δικαιολογούν το διορισµό µόνιµου 
εκπαιδευτικού ή αν οι ώρες αυτές δεν καλύπτονται από µόνιµους εκπαιδευτικούς, 
µπορεί να ανατεθεί η διδασκαλία µαθηµάτων ή η διεξαγωγή πρακτικών ασκήσεων µε 
ωριαία αντιµισθία σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, άλλους 
υπαλλήλους του δηµοσίου τοµέα ή σε ιδιώτες που έχουν τα προσόντα των κλάδων 
αυτών, εκτός από τους ιδιοκτήτες και διευθυντές φροντιστηρίων και όσους διδάσκουν 
σ1 αυτά.(18) Ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας, προαιρετικής ή υποχρεωτικής, 
καθώς και ανάθεση διδασκαλίας µε ωριαία αντιµισθία επιτρέπεται µόνο αν οι 
καθηγητές της ίδιας ειδικότητας έχουν καλύψει το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας 
τους. Τα όργανα, ο τρόπος επιλογής και η διαδικασία για την ανάθεση διδασκαλίας 
στις περιπτώσεις της προηγούµενης παραγράφου ρυθµίζονται µε απόφαση του 
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων ...(19) Η ωριαία αντιµισθία ορίζεται 
στο ένα ενενηκοστό (1/90) των κάθε είδους µηνιαίων αποδοχών του εισαγωγικού 
βαθµού του αντίστοιχου κλάδου, χωρίς επίδοµα οικογενειακών βαρών". Κατ' 
εξουσιοδότηση της ως άνω διάταξης της παρ. 18 εδ. β' του άρθρου 14 του Ν. 
1566/1985 εκδόθηκε η ∆2/792/22-5-1989 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευµάτων (ΦΕΚ Β' 418) µε την οποία καθορίζονται τα όργανα, ο τρόπος 
επιλογής και η διαδικασία της ανάθεσης διδασκαλίας µε ωριαία αντιµισθία. 
Ειδικότερα µε την απόφαση αυτή προβλέπονται, εκτός άλλων ότι: 1) Η ανάθεση 
διδασκαλίας µαθηµάτων ή διεξαγωγής, πρακτικών ασκήσεων σε σχολεία 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µε ωριαία αντιµισθία γίνεται µε απόφαση του αρµοδίου 
Προϊσταµένου της ∆ιεύθυνσης ή του γραφείου δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ύστερα 
από πρόταση του οικείου περιφερειακού Συµβουλίου (άρθρο 1). 2) Το δικαίωµα 
υποβολής αίτησης για πρόσληψη µε ωριαία αντιµισθία έχουν όσοι πτυχιούχοι έχουν 
υποβάλλει δικαιολογητικά διορισµού στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, εκπαιδευτικοί 
της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, άλλοι υπάλληλοι του δηµοσίου τοµέα ή ιδιώτες 
που δεν είναι ιδιοκτήτες ή διευθυντές φροντιστηρίου ούτε διδάσκουν σ' αυτά ή 
παραδίδουν ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές και έχουν όλα τα νόµιµα προσόντα του 
αντίστοιχου κλάδου (άρθρο 2), 3) οι αιτήσεις των ενδιαφεροµένων υποβάλλονται από 
20 Ιουνίου µέχρι 10 Ιουλίου κάθε χρόνο στις διευθύνσεις δευτεροβάθµιας 
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εκπαίδευσης στις οποίες επιθυµούν να διδάξουν οι ενδιαφερόµενοι (άρθρο 3), 4) µετά 
τη λήξη της προθεσµίας υποβολής αιτήσεων, ο αρµόδιος προϊστάµενος της 
διεύθυνσης ή του γραφείου δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ελέγχει τις υποβληθείσες 
αιτήσεις και τις υποβάλλει στο αρµόδιο περιφερειακό συµβούλιο, το οποίο συντάσσει 
πίνακες συνυποψήφιων κατά κλάδο και ειδικότητα, σύµφωνα µε την ρητά 
καθοριζόµενη από το νόµο σειρά προτεραιότητας (άρθρο 5) και 5) η πρόσληψη των 
ωροµισθίων γίνεται µε βάση τη σειρά αναγραφής των υποψηφίων στους σχετικούς 
πίνακες µετά τις αποσπάσεις ή διαθέσεις των τακτικών εκπαιδευτικών, την πρόσληψη 
αναπληρωτών και την ανάθεση υπερωριακής απασχόλησης, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της παρ. 16 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985, για µειωµένο ωράριο 
διδασκαλίας (άρθρο 6). Με τις ως άνω διατάξεις καθορίσθηκε το σύστηµα 
προσλήψεων και υπερωριακής απασχόλησης εκπαιδευτικών στα σχολεία της 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, προκειµένου να καλυφθούν όλες οι προβλεπόµενες από 
το πρόγραµµα ώρες διδασκαλίας, στην περίπτωση που οι µόνιµοι καθηγητές της ίδιας 
ειδικότητας έχουν καλύψει το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας τους. Οι εν λόγω 
εκπαιδευτικοί, αν µεν ανήκουν στο µόνιµο εκπαιδευτικό προσωπικό πραγµατοποιούν 
υποχρεωτικά ή προαιρετικά υπερωριακή διδασκαλία, αν δε είναι ιδιώτες που έχουν 
υποβάλει αίτηση για διορισµό σε θέσεις µονίµων εκπαιδευτικών προσλαµβάνονται ως 
προσωρινοί αναπληρωτές και τέλος, αν δεν έχουν προσληφθεί ως προσωρινοί 
αναπληρωτές και αν δεν έχουν υποβάλει τέτοια αίτηση ή απασχολούνται στο 
∆ηµόσιο τοµέα, προσλαµβάνονται ως ωροµίσθιοι καθηγητές. Στην τελευταία αυτή 
περίπτωση η ανάθεση διδασκαλίας µε ωριαία αντιµισθία πραγµατοποιείται σύµφωνα 
µε την καθοριζόµενη από την προαναφερόµενη Υπουργική απόφαση διαδικασία για 
την πλήρωση των κενών που αποµένουν ύστερα από τυχόν αποσπάσεις ή διαθέσεις 
των τακτικών εκπαιδευτικών, την ανάθεση σ' αυτούς προαιρετικής ή υποχρεωτικής 
υπερωριακής απασχολήσεως και την πρόσληψη αναπληρωτών καθηγητών. Τέλος µε 
το άρθρο 9 παρ.2 της υπ' αριθµ. 34497/2002 (ΦΕΚ 429/8-4-02 τ.Β') κανονιστικής 
υπουργικής απόφασης, για τη "Ρύθµιση θεµάτων που αφορούν στην πρόσληψη 
προσωρινών αναπληρωτών και ωροµισθίων εκπαιδευτικών για τις ανάγκες των 
σχολείων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης", όπως αντικαταστάθηκε 
µε την Υ.Α. 53840/∆2, ΦΕΚ Β'771/2003 προκύπτει σαφώς, ότι για την πρόσληψη 
ωροµισθίων εκπαιδευτικών καταρτίζεται σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισµένου χρόνου µε συγκεκριµένο προσδιορισµό των ωρών εβδοµαδιαίας 
απασχόλησης που δεν µπορεί να υπερβαίνουν τις έντεκα (11) ώρες. Από τη διάταξη 
αυτή, σε συνδυασµό και µε τις προαναφερθείσες, ουδόλως προκύπτει απαγόρευση 
στους ωροµίσθιους εκπαιδευτικούς να καταρτίσουν πλείονες της µιας συµβάσεις 
εργασίας ορισµένου χρόνου, µε περισσότερα δηλαδή σχολεία και µε άθροισµα των 
ωρών εβδοµαδιαίας απασχόλησης σ' αυτά µεγαλύτερο των 11 ωρών. Αντίθετα, η 
σχετική απαγόρευση κρίνεται ότι αφορά την απασχόληση σε κάθε συγκεκριµένο 
σχολείο, η οποία δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 11 ώρες εβδοµαδιαίως. Κάτι τέτοιο 
προκύπτει και από την τελολογία της διάταξης, η οποία αποβλέπει στην αποτροπή 
καταχρήσεων εκ µέρους της διοίκησης, στις περιπτώσεις εκείνες που οι 
προβλεπόµενες από το οικείο πρόγραµµα κάθε σχολείου ώρες διδασκαλίας και 
ασκήσεων δικαιολογούν το διορισµό µόνιµου εκπαιδευτικού, και παρά ταύτα η 
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διοίκηση καταφεύγει στην πρόσληψη ωροµισθίων καθηγητών µε διδακτικές ώρες 
περισσότερες των 11 εβδοµαδιαίως για κάθε σχολείο. Αν, εξάλλου, ο νόµος 
απαγόρευε τη σύναψη περισσοτέρων συµβάσεων των ωροµισθίων εκπαιδευτικών και 
την υπέρβαση των 11 ωρών συνολικά και για όλα τα σχολεία απασχόλησης του, θα 
προέβλεπε τούτο ρητά, πράγµα που δεν συνέβη. Αντίθετα, τουλάχιστον ως προς τη 
σύναψη των περισσοτέρων συµβάσεων, διαφαίνεται ότι αυτή επιτρέπεται από το 
άρθρο 17 του άνω Ν. 1566/1985.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 297, 298, 932, 
ΕισΝΑΚ: 105, 
Νόµοι: 1566/1985, άρθ. 14, 16, 17, 18, 19,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Σύµβαση εργασίας - Σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 493 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου. Άκυρη σύµβαση. Επικύρωση άκυρης 
εργασίας. Εργαζόµενος στο ΚΤΕΛ. Καταχρηστική άσκηση δικαιώµατος. Επαναφορά 
των πραγµάτων στην προτέρα κατάσταση. ∆εδικασµένο. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 1 § 2, 5 § 3, 6 §1, 8 και 9 §1 του Ν. 3148/1955 
προκύπτει ότι επί άκυρης συµβάσεως εργασίας, εάν ο εργοδότης παύσει να 
αποδέχεται την παρά του µισθωτού παρεχόµενη εργασία, λόγω της ακυρότητας της 
συµβάσεως εργασίας, δεν περιέρχεται σε υπερηµερία, µε συνέπεια να µην οφείλει 
µισθούς υπερηµερίας.  
- Ο εργαζόµενος στο ΚΤΕΛ, που προσλήφθηκε χωρίς την τήρηση των προϋποθέσεων 
του άρθρου 5 του Π∆ 229/1994, δεν µπορεί να ενταχθεί στο τακτικό προσωπικό του 
ΚΤΕΛ. Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι το έκτακτο προσωπικό των ΚΤΕΛ, σε 
αντίθεση µε το τακτικό προσωπικό, προσλαµβάνεται, µετά τήρηση των ως άνω. 
προϋποθέσεων του άρθρου 5 του Π∆ 229/1994, για ορισµένο χρόνο, µη δυνάµενο να 
υπερβεί τους έξι µήνες, ότι: η τέτοια: για, ορισµένο. χρόνο, πρόσληψη δύναται να 
επαναλαµβάνεται εφόσον υπάρχουν έκτακτες και απρόβλεπτες: ανάγκες και ότι δεν 
επιτρέπεται η πρόσληψη του έκτακτου τούτου προσωπικού για αόριστο χρόνο, αφού 
από τις υπόλοιπες διατάξεις του Κανονισµού δεν προβλέπεται ούτε, κατ': εξαίρεση, η 
πρόσληψη εκτάκτων υπαλλήλων µε σύµβαση εργασίας αόριστης διάρκειας. Η τέτοια 
δε σύµβαση του προσληφθέντος ως εκτάκτου υπαλλήλου δεν καθίσταται αόριστου 
χρόνου εκ µόνου του λόγου ότι αυτός χρησιµοποιήθηκε προς εκτέλεση εργασίας που 
εξυπηρετούσε µόνιµες λειτουργικές ανάγκες του ΚΤΕΛ. ∆ιότι σηµασία στην 
περίπτωση αυτή έχει όχι το είδος της εργασίας αλλά το έκτακτο και απρόβλεπτο 
αυτής. Τούτο δε δεν αντίκειται στην Οδηγία 1999/70 του Συµβουλίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης της 28-6-1999, για την επίτευξη του στόχου της οποίας, που 
είναι η αποτροπή της καταχρήσεως να συνάπτονται διαδοχικές συµβάσεις ή σχέσεις 
εργασίας ορισµένου χρόνου, τα κράτη µέλη διαθέτουν ευρεία ευχέρεια επιλογής 
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µεταξύ περισσοτέρων λύσεων για να αποτρέψουν την καταχρηστική χρησιµοποίηση 
των διαδοχικών συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου, χωρίς να επιβάλλεται, σε 
περίπτωση συνάψεως τέτοιων συµβάσεων, ο χαρακτηρισµός αυτών ως συµβάσεων 
αορίστου χρόνου, καθόσον τούτο προβλέπεται ως µέτρο δυνητικό (ΟλΑΠ 20/2007).  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 183 παρ.1 ΑΚ η επικύρωση άκυρης δικαιοπραξίας 
ισχύει σαν νέα κατάρτισή της, δηλαδή αποτελεί νέα δικαιοπραξία, για την οποία 
απαιτείται η συνδροµή όλων των όρων της εξ υπαρχής κατάρτισής της, ενώ κατά τον 
ερµηνευτικό κανόνα της παρ. 2 του ίδιου άρθρου αν οι συµβαλλόµενοι επικύρωσαν 
άκυρη σύµβαση, σε περίπτωση αµφιβολίας δηµιουργείται αµοιβαία µεταξύ τους 
υποχρέωση για κάθε παροχή που θα όφειλαν αν η σύµβαση ήταν έγκυρη από την 
αρχή, δηλαδή η επικύρωση άκυρης ενοχικής σύµβασης έχει, σε περίπτωση 
αµφιβολίας, αναδροµικά αποτελέσµατα. Κατά τις διατάξεις αυτές απαιτείται συνεπώς 
για την επικύρωση άκυρης σύµβασης, νέα σύµπτωση των δηλώσεων βούλησης των 
µερών, τα οποία, όπως είναι αυτονόητο από την αρχή της ελευθερίας των 
συµβάσεων, είναι ελεύθερα να στέρξουν στην επικύρωση ή να την αποκρούσουν. 
Εξάλλου η για την επικύρωση δήλωση βούλησης των µερών µπορεί να είναι είτε 
ρητή είτε σιωπηρή, στηριζόµενη σε συγκεκριµένα πραγµατικά γεγονότα που 
εµφαίνουν αντίστοιχη βούληση. Τέτοια σιωπηρή επικύρωση της άκυρης, λόγω 
έλλειψης αρχικά του ως άνω πιστοποιητικού υγείας, σύµβασης εργασίας των άνω 
µισθωτών, εµφαίνει η συνέχιση της αποδοχής, όπως και προηγουµένως, των 
υπηρεσιών αυτών από τον εργοδότη, τελούντα εν γνώσει της απόκτησης 
µεταγενεστέρως του πιστοποιητικού. Αν όµως εκδηλωθεί βούληση του εργοδότη και 
τούτο είναι πραγµατικό ζήτηµα, υποκείµενο στην κυριαρχική κρίση του δικαστηρίου 
της ουσίας, περί απόκρουσης της επικύρωσης παρά τη γνωστοποιηθείσα στον 
εργοδότη επίκληση του ως άνω πιστοποιητικού, τότε αποκλείεται η επικύρωση µε 
αναδροµική ισχύ, κατά το άρθρο 183 παρ. 2 AK. Mπoρεί µόνο η συνέχιση της 
αποδοχής των υπηρεσιών του µισθωτού από τον εργοδότη να εµφαίνει βούληση του 
τελευταίου περί επικύρωσης της σύµβασης για το µέλλον, αλλά βεβαίως µόνο υπό το 
περιεχόµενο υπό το οποίο αποδέχεται ήδη ο εργοδότης την υπηρεσία του µισθωτού 
και όχι εκείνο υπό το οποίο είχε λειτουργήσει ("εν τοις πράγµασι") κατά το παρελθόν 
η εργασιακή σχέση.  
- 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 της 
ακυρότητας της σύµβασης εργασίας οδηγού των ΚΤΕΛ, εξαιτίας ανυπαρξίας 
πιστοποιητικού υγείας, κατά την πρόσληψή του και σε 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 µόνο 
τα γεγονότα αυτά δεν είναι δυνατόν να δηµιουργήσουν στο µέσης ηθικής 
συναλλασσόµενο, ο οποίος παρά τη νοµοθετική επιταγή, παρέλειψε να προσκοµίσει 
τέτοιο πιστοποιητικό, την πεποίθηση ότι δεν ήταν αναγκαίο για το κύρος της 
σύµβασης.  
- Κατά µεν τη διάταξη του άρθρου 579 παρ. 1 ΚΠολ∆, "αν αναιρεθεί η απόφαση, οι 
διάδικοι επανέρχονται στην κατάσταση που υπήρχε πριν από την απόφαση που 
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αναιρέθηκε και η διαδικασία πριν από την απόφαση αυτή ακυρώνεται µόνον εφόσον 
στηρίζεται στην παράβαση, για την οποία έγινε δεκτή η αναίρεση", "κατά δε τη 
διάταξη του άρθρου 581 παρ. 2 του ίδιου Κώδικα, "στο δικαστήριο της παραποµπής η 
υπόθεση συζητείται µέσα στα όρια που διαγράφονται µε την αναιρετική απόφαση". 
Εξάλλου, κατά τη διάταξη του άρθρου 580 παρ. 3 του ΚΠολ∆, "αν ο Αρειος Πάγος 
αναιρέσει την απόφαση για οποιονδήποτε άλλο λόγο, εκτός από εκείνους που 
αναφέρονται στις παρ. 1 και 2 (δηλαδή για υπέρβαση δικαιοδοσίας ή παράβαση των 
διατάξεων των σχετικών µε την αρµοδιότητα)", παραπέµπει την υπόθεση για 
περαιτέρω εκδίκαση σε άλλο δικαστήριο ισόβαθµο και οµοειδές προς εκείνο το οποίο 
εξέδωσε την απόφαση που αναιρέθηκε ή στο ίδιο αν είναι δυνατή η σύνθεση του από 
άλλους δικαστές. Από τις παραπάνω διατάξεις προκύπτει ότι η αναίρεση της 
απόφασης και εποµένως και η εξαφάνιση της µπορεί να είναι ολική ή µερική. Τούτο 
θα εξαρτηθεί από το κατά πόσο έχουν προσβληθεί όλα ή κάποιο από τα περισσότερα 
κεφάλαια αυτής. Ειδικότερα η απόφαση αναιρείται κατά το µέτρο παραδοχής της 
αναιρέσεως, δηλαδή κατά τα κεφάλαια, (αιτήσεις παροχής έννοµης προστασίας), τα 
οποία αφορά ο δεκτός γενόµενος λόγος αναιρέσεως καθώς και εκείνα που 
συνάπτονται, αρρήκτως, προς τα αναιρεθέντα. H έκταση αυτή της αναιρέσεως 
προκύπτει οπό το συγκεκριµένο περιεχόµενο της αναιρετικής αποφάσεως, κατισχύει 
κάθε αντίθετης γενικής διατυπώσεως αυτής και µάλιστα του τυχόν χαρακτηρισµού 
της από αυτήν της εκτάσεως της αναιρέσεως της προσβαλλοµένης αποφάσεως ως 
ολικής. Εποµένως στο δικαστήριο της παραποµπής η υπόθεση συζητείται µέσα στα 
όρια που διαγράφοντα µε την αναιρετική απόφαση. Αν η απόφαση αναιρεθεί 
µερικώς, ως προς ορισµένα κεφάλαια της όλης δίκης, τότε µόνο ως προς αυτά 
εξαφανίζεται η απόφαση και η εξουσία του δικαστηρίου της παραποµπής δεν 
εκτείνεται στα άλλα κεφάλαια, ως προς τα οποία διατηρείται το δεδικασµένο της 
απόφασης, το οποίο λαµβάνεται υπόψη και αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο, εκτός 
από τα κεφάλαια που συνδέονται αρρήκτως µε τα αναιρεθέντα, οπότε 
συναναιρούνται. Αν η απόφαση αναιρεθεί στο σύνολό της αποβάλλει την ισχύ της, οι 
δε διάδικοι επανέρχονται στην πριν από αυτήν κατάσταση. Στο σύνολό της θεωρείται 
ότι αναιρείται µία απόφαση όταν η αναιρούσα αυτήν απόφαση δεν περιορίζει µε 
σχετική διάταξη την αναίρεση σε ορισµένο ή ορισµένα κεφάλαια της όλης δίκης ή ως 
προς µερικούς από τους διαδίκους. Περίπτωση εν όλω αναίρεσης συντρέχει και όταν 
ο αναιρετικός λόγος που έγινε δεκτός πλήττει κατά νοµική ακολουθίαν το κύρος της 
όλης απόφασης, σύµφωνα µε το διατακτικό της αναιρετικής, αλλά σε συνδυασµό και 
µε το αιτιολογικό της. Με την αναίρεση της απόφασης, κατά το µέτρο παραδοχής της 
αντίστοιχης αίτησης, κατά το σύνολο του ενός ενιαίου κεφαλαίου ή των πλειόνων 
κεφαλαίων, οι διάδικοι επανέρχονται στην κατάσταση που υπήρχε πριν από τη 
συζήτηση επί της οποίας εκδόθηκε η αναιρεθείσα, δηλαδή αναβιώνει η αίτηση 
παροχής έννοµης προστασίας, έφεση, αγωγή κ.λπ. Έτσι, αν αναιρεθεί η απόφαση του 
Εφετείου και δεν πρόκειται για τις περιπτώσεις του άρθρου 580 παρ. 1 και 2 ΚΠολ∆, 
δηλαδή για υπέρβαση δικαιοδοσίας ή παράβαση των διατάξεων, των σχετικών µε την 
αρµοδιότητα, αναβιώνει η πρωτόδικη απόφαση και η κατ' αυτής έφεση, που θα κριθεί 
από το εφετείο. Το τελευταίο, ως δικαστήριο της παραποµπής, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις των άρθρων 580 παρ.3, 581 παρ. 2 και 3, 579 παρ. 1 ΚΠολ∆, επανεκδικάζει 
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την έφεση ως προς το κεφάλαιο, στο οποίο αναφέρεται η παράβαση, για την οποία η 
αναίρεση και δεν περιορίζεται στο νοµικό ζήτηµα περί του οποίου ο γενόµενος 
δεκτός λόγος αναιρέσεως, λαµβανοµένου υπόψη ότι η αναίρεση επέρχεται για 
ορισµένη παράβαση, αλλά η υπόθεση επανεκδικάζεται κατά το εκκληθέν επί του 
οποίου µε την απόφασή του αποφαίνεται το δικαστήριο της παραποµπής.  
- Εξάλλου, τα καθ' υπέρβαση του αντικειµένου της δίκης (αιτήµατος ή ιστορικής 
αιτίας) κριθέντα, εφόσον και αυτά περιλαµβάνονται στο πραγµατικό του κανόνα 
δικαίου που εφαρµόσθηκε και δεν κρίθηκαν πλεοναστικώς, καλύπτονται επίσης από 
το δεδικασµένο που παράγεται από την απόφαση, ανεξάρτητα από το δικονοµικό 
σφάλµα αυτής, ενώ, κατά το άρθρο 333 του ΚΠολ∆, το δεδικασµένο εκτείνεται και 
στα ζητήµατα που κρίθηκαν παρεµπιπτόντως και αποτελούν αναγκαία προϋπόθεση 
του κυρίου ζητήµατος, αν το δικαστήριο ήταν καθ' ύλην αρµόδιο να αποφασίσει για 
τα παρεµπίπτοντα ζητήµατα. Από τις ως άνω διατάξεις, σε συνδυασµό µε τη διάταξη 
του άρθρου 544 του ΚΠολ∆, προκύπτει ότι, αν για την αυτή έννοµη σχέση 
εκδόθηκαν δύο ή περισσότερες αντιφάσκουσες µεταξύ τους δικαστικές αποφάσεις 
που παράγουν δεδικασµένο µεταξύ των ίδιων προσώπων, αν δεν χωρεί κατ' αυτών 
αναίρεση ή αναψηλάφηση, δεν καθίστανται ανενεργείς αλλά ισχύει το δεδικασµένο 
εκείνο που προέρχεται από τη νεότερη, κατ' έκδοση, απόφαση. Όµως θα πρέπει να 
γίνει, κατ' εξαίρεση, δεκτό ότι το δεδικασµένο της απόφασης, η οποία κρίνει ένα 
ζήτηµα ως κύριο, πρέπει να υπερισχύσει της απόφασης η οποία κρίνει το αυτό ζήτηµα 
παρεµπιπτόντως, έστω και αν η πρώτη είναι προγενέστερη της δεύτερης (∆. 
Κονδύλης, Το δεδικασµένο, έκδ. β' , σελ. 695).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 183, 648, 649, 669, 
ΚΠολ∆: 544, 579, 580, 581, 
Νόµοι: 3148/1955, άρθ. 1, 5, 6, 8, 9,  
Π∆: 229/1973, άρθ. 3, 21, 29, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Συνταξιοδότηση - Αποζηµίωση λόγω συνταξιοδότησης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 429 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αποζηµίωση λόγω συνταξιοδότησης. 
- Με το άρθρο 5 παρ. 1 του Ν. 435/1976 αντικαταστάθηκε το δεύτερο εδάφιο του 
άρθρου 8 του Ν. 3198/1955, που είχε προστεθεί µε το άρθρο 8 παρ. 4 του Ν∆ 
3788/1957, και ορίστηκαν τα εξής: "Μισθωτοί εν γένει, υπαγόµενοι εις την ασφάλισιν 
οιουδήποτε ασφαλιστικού οργανισµού δια την χορήγησιν συντάξεως, 
συµπληρώσαντες ή συµπληρούντες τας προς λήψιν πλήρους συντάξεως 
προϋποθέσεις, δύνανται, εάν έχουν την ιδιότητα του υπαλλήλου, είτε να αποχωρώσιν, 
είτε να αποµακρύνωνται της εργασίας των παρά του εργοδότου των, λαµβάνοντες οι 
µεν επικουρικώς ησφαλισµένοι τα 40%, οι δε µη ησφαλισµένοι επικουρικώς τα 50% 
της αποζηµιώσεως, της οποίας δικαιούνται κατά τας εκάστοτε ισχυούσας διατάξεις, 
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δια την περίπτωσιν απροειδοποιήτου καταγγελίας της συµβάσεως εργασίας εκ µέρους 
του εργοδότου. ∆ια την κατά τα ανωτέρω χορηγουµένην αποζηµίωσιν εφαρµόζονται 
κατά τα λοιπά τα οριζόµενα υπό των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και 9 του Ν. 
3198/1955, ως και των διατάξεων του Ν. 2112/1920 και του Β.∆. της 16.18 Ιουλίου 
1920, πλην των διατάξεων των αφορωσών την προειδοποίησιν". Η ως άνω διάταξη 
του εδ. β΄ του άρθρου 8 του Ν. 3198/1955, όπως διαµορφώθηκε µετά την 
αντικατάστασή της από το άρθρο 5 παρ. 1 του Ν. 435/1976, έχει αναµφισβήτητα 
εφαρµογή στις συµβάσεις αορίστου χρόνου, στις οποίες, για την διευκόλυνση της 
ανανεώσεως του προσωπικού των επιχειρήσεων, εισάγει ως κίνητρο την µείωση της 
οφειλόµενης αποζηµιώσεως σε περίπτωση καταγγελίας της συµβάσεως από τον 
εργοδότη και ιδρύει για πρώτη φορά δικαίωµα λήψεως της ίδιας αποζηµιώσεως από 
τον µισθωτό όταν αυτός αποχωρεί οικειοθελώς από την υπηρεσία του, µετά την 
συµπλήρωση των προϋποθέσεων για την λήψη πλήρους συντάξεως γήρατος. Η εν 
λόγω διάταξη, όµως, εφαρµογή έχει και στις περιπτώσεις που η σχέση εργασίας του 
υπαλλήλου έχει τη νοµική µορφή της συµβάσεως εργασίας ορισµένου χρόνου, όπως 
συµβαίνει και στην περίπτωση που η λύση αυτής επέρχεται αυτοδικαίως, λόγω 
συµπληρώσεως του οριζόµενου στο νόµο ή τον κανονισµό της επιχειρήσεως ορίου 
ηλικίας, υπό την προϋπόθεση ότι ο εργοδότης θα καταγγείλει την σύµβαση ή ο 
µισθωτός θα αποχωρήσει εκούσια από την υπηρεσία του, λόγω πλήρους 
συνταξιοδοτήσεως, πριν συµπληρώσει ο τελευταίος το προβλεπόµενο όριο ηλικίας. 
Και τούτο διότι στην περίπτωση αυτής η σύµβαση ορισµένου χρόνου τελεί υπό την 
διαλυτική αίρεση της µη καταγγελίας της από τον εργοδότη ή τον µισθωτό, λόγω 
πλήρους συνταξιοδοτήσεως, µε την πλήρωση δε της αιρέσεως αυτής, η σύµβαση 
καθίσταται αορίστου χρόνου και µπορεί έτσι να εφαρµοσθεί και επ' αυτής η ανωτέρω 
διάταξη του άρθρου 8 εδ. β' του Ν. 3198/1955 (Ολ.ΑΠ 1110/1986). 
- Ο Ν. 435/1976 προβλέπει στην παρ. 3 του άρθρου 5 αυτού ότι τυχόν ευνοϊκότεροι 
για τους µισθωτούς όροι, που περιέχονται σε άλλες διατάξεις, συλλογικές συµβάσεις 
εργασίας, κανονισµούς ή ατοµικές συµβάσεις εργασίας κατισχύουν των διατάξεων 
της παρ. 1 του ίδιου άρθρου, δηλαδή των ρυθµίσεων του β' εδαφίου του άρθρου 8 του 
Ν. 3198/1955. Κατά την έννοια της διατάξεως αυτής, που συµπλέει µε την επιταγή 
του άρθρου 22 του Συντάγµατος για προστασία του δικαιώµατος της εργασίας, ως 
ευνοϊκότεροι όροι θεωρούνται όλες οι προϋποθέσεις λειτουργίας της συµβάσεως, οι 
οποίες τέθηκαν υπέρ του µισθωτού, είτε αυτές ανάγονται στο ύψος της 
αποζηµιώσεως, είτε στο δικαίωµα καταγγελίας (ΟλΑΠ 26/1992) και συνεπώς αν µε 
όρο Σ.Σ.Ε ή κανονισµού προβλέπεται η καταβολή στους υπαλλήλους που αποχωρούν 
από την υπηρεσία, µεγαλύτερης αποζηµιώσεως, οφείλεται σ' αυτούς η αποζηµίωση 
αυτή και όχι η µειωµένη αποζηµίωση του άρθρου 8 εδ. β' του Ν. 3198/1955. 
Εξάλλου, η διάταξη του άρθρου 32 παρ. 4 του Ν. 2945/2001, που ορίζει ότι οι 
τακτικοί υπάλληλοι των Οργανισµών Εγγείων Βελτιώσεων (Ο.Ε.Β.), όταν 
απολύονται ή αποχωρούν λόγω συνταξιοδότησης, δικαιούνται την αποζηµίωση του 
Ν. 2112/1920, χωρίς τους περιορισµούς του Α.Ν. 173/1967, κατήργησε ειδικά για 
τους υπαλλήλους του εν λόγω Οργανισµού τους ανωτέρω περιορισµούς της 
αποζηµιώσεως του Ν. 2112/1920 για τους λόγους που αναφέρονται στην αιτιολογική 
του έκθεση - στην οποία µάλιστα σηµειώνεται ότι µε τους εγκεκριµένους 
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κανονισµούς Εσωτερικής Υπηρεσίας των ... καθορίζονται ευνοϊκότεροι όροι ως προς 
το ύψος της καταβαλλόµενης αποζηµιώσεως το ποσοστό της οποίας έχει ανέλθει έως 
και 100% του Ν. 2112/20 - και δεν έθιξε καθόλου τις προαναφερόµενες διατάξεις των 
άρθρων 8 εδ. β' του Ν. 3198/1955 και 5 παρ. 3 του Ν. 435/1976 (Α.Π. 1325/2005). 
- 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, όπως τροποποιήθηκε µεταγενέστερα, 
ή το β.δ. της 16/18-7-1920 αποζηµιώσεως, είναι απαράδεκτη, εφόσον η σχετική 
αγωγή δεν κοινοποιήθηκε εντός εξαµήνου από τότε, που κατέστη απαιτητή. 
Εποµένως είναι σαφής ο σκοπός του νόµου (άρθρο 5 παρ. 1 Ν. 435/1976), µε την 
προσθήκη του δευτέρου 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 της 
αποχωρήσεως του µισθωτού µε τη συγκατάθεση του εργοδότη. Εξάλλου τα δυο 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 τουΝ. 
435/1976 φράση " δια την κατά τα ανωτέρω χορηγουµένην 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 
τη συγκατάθεση του εργοδότη (ΟλΑΠ 118/1972), η προβλεπόµενη από τη 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 προστιθέντος κειµένου σε µόνη την γενόµενη νέα ρύθµιση (Ολ.ΑΠ 
31/2003 και 17/2003). Εξάλλου, το δικαίωµα των υπαλλήλων του 
αναιρεσιβαλλόµενου Οργανισµού Εγγείων Βελτιώσεων προς λήψη της ως άνω 
αποζηµιώσεως δεν θεµελιώνεται στην ως άνω διάταξη του άρθρου 32 Ν. 2945/2001, 
αλλά στις διατάξεις του ν. 2112/1920 και σ' αυτές του Ν. 3198/1955, σε συνδυασµό 
µε το 435/1976. Με τη διάταξη δε αυτή (άρθρου 32 Ν. 2945/2001) απλά 
καθορίσθηκαν ευνοϊκότεροι όροι ως προς το ύψος της επίδικης αποζηµίωσης , την 
οποία οι υπάλληλοι του αναιρεσιβαλλόµενου Οργανισµού δικαιούνται ολόκληρη, 
ήτοι χωρίς τους κατά τα άνω περιορισµούς. 
Συνεπώς, η αποζηµίωση αυτή, κατά τα λοιπά, διέπεται από τις προαναφερθείσες 
διατάξεις του Ν. 3198/1955, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και, εποµένως και από αυτή 
του άρθρου 6 παρ. 2 αυτού, περί ασκήσεως της σχετικής αγωγής, για καταβολή της εν 
λόγω αποζηµιώσεως, µέσα σε προθεσµία έξι µηνών από τότε που αυτή έγινε 
απαιτητή.  
∆ιατάξεις: 
Νόµοι: 2112/1920,  
Νόµοι: 3198/1955, άρθ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,  
Νόµοι: 435/1976, άρθ. 5 
Νόµοι: 2945/2001, άρθ. 32,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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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 
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 
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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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- Από τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 1 και 22 παρ. 5 του ισχύοντος Συντάγµατος, 
που ορίζουν ότι "οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόµου" (4 παρ. 1) και "το κράτος 
µεριµνά για την κοινωνική ασφάλιση των εργαζοµένων, όπως νόµος ορίζει" (22 παρ. 
5), προκύπτει δέσµευση του νοµοθέτη, ο οποίος δεν δύναται, κατά τη ρύθµιση 
ουσιωδώς όµοιων πραγµάτων, σχέσεων ή καταστάσεων και κατηγοριών προσώπων, 
να µεταχειρίζεται τις περιπτώσεις αυτές κατά τρόπο ανόµοιο, εισάγοντας εξαιρέσεις 
και κάνοντας διακρίσεις, εκτός αν η διαφορετική ρύθµιση δεν είναι αυθαίρετη αλλά 
επιβάλλεται από λόγους γενικότερου κοινωνικού ή δηµόσιου συµφέροντος, η 
συνδροµή του οποίου υπόκειται στον έλεγχο των δικαστηρίων. Η δέσµευση δε αυτή 
του νοµοθέτη υφίσταται και κατά την εκδήλωση της κρατικής µέριµνας για την 
κοινωνική ασφάλιση των εργαζοµένων και επιβάλλει τη συµµετοχή αυτών στο 
σύστηµα παροχών και αντιπαροχών της κοινωνικής ασφάλισης, µεταξύ των οποίων 
και η παροχή εφάπαξ βοηθήµατος - αποζηµίωσης στους εξ αυτών αποχωρούντες από 
την ενεργό υπηρεσία, µε ίσους όρους. Έτσι, η συνταγµατικώς επιτρεπτή εισαγωγή µε 
νόµο, ανώτατου ορίου στο παρεχόµενο από το φορέα εφάπαξ βοήθηµα, τελεί υπό την 
προϋπόθεση, ότι αυτό δεν έχει αµιγώς ανταποδοτικό χαρακτήρα, το ασφαλιστικό 
δηλαδή κεφάλαιο από το οποίο καταβάλλεται, δεν σχηµατίζεται αποκλειστικά, κατά 
τη νοµοθεσία που το διέπει, µε κρατήσεις από τις αποδοχές των ασφαλισµένων αλλά 
συµµετέχουν στο σχηµατισµό του και άλλοι, ιδίως κοινωνικοί πόροι ή ουσιώδεις 
επιβαρύνσεις τρίτων. Όταν όµως το κεφάλαιο αυτό σχηµατίζεται αποκλειστικά µε 
κρατήσεις από τις αποδοχές των ασφαλισµένων και έχει εποµένως αµιγώς 
ανταποδοτικό χαρακτήρα, η επιβολή νοµοθετικά ανώτατου ορίου στην παροχή του 
εφάπαξ βοηθήµατος παραβιάζει την κατά το άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγµατος αρχή 
της ισότητας, αφού ενέχει αδικαιολόγητα δυσµενή διάκριση σε βάρος των υπαλλήλων 
οι οποίοι, ως εκ του µακρού χρόνου υπηρεσίας τους και των υψηλών αποδοχών τους, 
υποβλήθηκαν σε µεγαλύτερες κρατήσεις και παρά ταύτα θα λάβουν την ίδια εφάπαξ 
αποζηµίωση µε τους συναδέλφους τους, οι οποίοι, ως εκ του µικρού χρόνου 
υπηρεσίας τους και των χαµηλών αποδοχών τους, υποβλήθηκαν σε µικρότερες 
κρατήσεις, παρά τον από τις ίδιες διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 του Συντάγµατος 
κανόνα, ότι το µέγεθος της εφάπαξ αποζηµίωσης, υπολογιζόµενο µε βάση το χρόνο 
υπηρεσίας και τις αποδοχές του εργαζοµένου είναι ανάλογο προς τις εισφορές που 
καταβλήθηκαν από αυτόν. Εξάλλου, η Φ46/3239/23.2.1987 απόφαση του Υπουργού 
Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, µε την οποία ανασυντάχθηκε, 
τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε το καταστατικό του Ταµείου Συντάξεων και 
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 
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εξάµηνο κάθε χρόνου µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του εργοδότη, δ) 
ποσοστό προµήθειας από τις ασφαλιστικές εργασίες της Τράπεζας σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 13 του Ν. 1256/1982. Το ποσό αυτό καθορίζεται 
κάθε χρόνο µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Τράπεζας, ε) οι τόκοι και 
γενικά οι πρόσοδοι των κεφαλαίων και κάθε άλλου περιουσιακού στοιχείου του 
Κλάδου Πρόνοιας". Εξάλλου, η ίδια ως άνω υπουργική απόφαση στο άρθρο 34 
ορίζει, ότι: "1. Οι ασφαλισµένοι του Κλάδου (νοείται Πρόνοιας) δικαιούνται εφάπαξ 
βοηθήµατος υπό τις προϋποθέσεις: α)... β) Εφόσον αποχωρήσουν από την υπηρεσία 
της Τράπεζας λόγω συµπλήρωσης του ορίου ηλικίας που προβλέπεται από τον 
Οργανισµό της ή για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, εφόσον έχουν χρόνο 
πραγµατικής υπηρεσίας στην Αγροτική Τράπεζα, ασφαλισµένη στον Κλάδο 
Πρόνοιας, όχι από αναγνώριση, πέντε (5) τουλάχιστον ετών, 2) το εφάπαξ βοήθηµα 
υπολογίζεται στον τελευταίο ετήσιο µισθό, όπως αυτός καθορίζεται στην εποµένη 
παράγραφο, κατά την ακόλουθη κλίµακα: 4% για κάθε χρόνο ασφάλισης από του 1ου 
µέχρι και του 10ου, 8% για κάθε χρόνο ασφάλισης από του 11ου µέχρι και του 15ου, 
10% για κάθε χρόνο ασφάλισης από του 16ου µέχρι και του 32ου, 3) για την 
εφαρµογή των διατάξεων της προηγουµένης παραγράφου ... ετήσιος µισθός λογίζεται 
το άθροισµα δεκατεσσάρων (14) µισθών βάσης, µε βάση το µήνα εξόδου του 
ασφαλισµένου από την υπηρεσία, προσαυξηµένων µε τα επιδόµατα - πολυετούς 
υπηρεσίας, βαθµού θέσεως, επιστηµονικής απόδοσης, γάµου, τέκνων και αυτόµατης 
τιµαριθµικής αναπροσαρµογής (Α.Τ.Α.), 4) αν διακοπεί η χορήγηση των επιδοµάτων 
γάµου, τέκνων και θέσεως πριν από τη συµπλήρωση πενταετίας, για τον καθορισµό 
του εφάπαξ βοηθήµατος λαµβάνονται ποσοστά των επιδοµάτων αυτών ως εξής: Αν ο 
ασφαλισµένος αποχώρησε από την υπηρεσία µέσα στον πρώτο χρόνο από τη 
διακοπή, λαµβάνεται υπόψη το 90% του επιδόµατος, µέσα στο δεύτερο χρόνο το 
80%, µέσα στον τρίτο χρόνο το 70%, µέσα στον τέταρτο χρόνο το 60% και µέσα στον 
πέµπτο χρόνο το 50%. Μετά τον πέµπτο χρόνο διακοπής του επιδόµατος δεν 
υπολογίζονται τα επιδόµατα γάµου, τέκνων και θέσεως για τον καθορισµό του 
εφάπαξ βοηθήµατος". Περαιτέρω, το άρθρο 37 του Ν. 2084/1992 (ΦΕΚ Α' 165), το 
οποίο εντάσσεται στο ∆' Κεφάλαιο του έχοντος τον τίτλο "Ρυθµίσεις για τους 
ασφαλιζόµενους στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης από 1.1.1993" Τρίτου Μέρους 
του εν λόγω νόµου, ορίζει ότι: "Η συνολική εισφορά ασφάλισης για εφάπαξ βοήθηµα 
σε φορείς ασφάλισης πρόνοιας ορίζεται σε ποσοστό 4% και βαρύνει αποκλειστικά 
τους ασφαλισµένους". Εξάλλου, ο ίδιος Ν. 2084/1992 στο άρθρο 57 του ∆' 
Κεφαλαίου του Τετάρτου Μέρους του, έχοντος τον τίτλο "Ρυθµίσεις για τους 
ασφαλισµένους µέχρι 31.12.1992" ορίζει τα εξής: "1. Η προβλεποµένη από τις οικείες 
διατάξεις των φορέων ασφαλίσεως πρόνοιας των Υπαλλήλων των Τραπεζών: 
Εθνικής, Ελλάδος και Κτηµατικής, Αγροτικής, Ε.Τ.Β.Α., Ιονικής και Λαϊκής και 
Εµπορικής, του Ο.Τ.Ε. και του Κλάδου Πρόνοιας του Ταµείου Ασφαλίσεως 
Προσωπικού Ασφαλιστικής Εταιρίας "Η Εθνική" που χορηγούν εφάπαξ βοηθήµατα, 
η εισφορά του εργοδότη µειώνεται προοδευτικά αρχής γενοµένης από 1.1.1993 κατά 
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 
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Πρόνοιας του Ταµείου Ασφαλίσεως Προσωπικού Εµπορικής Τράπεζας, η οποία 
προστίθεται στην εργοδοτική εισφορά υπέρ του Ταµείου Επικουρικής Ασφαλίσεως 
Προσωπικού Εµπορικής Τράπεζας της Ελλάδος 2) ... 3) Το ακαθάριστο ποσό του 
εφάπαξ βοηθήµατος που χορηγούν οι φορείς ασφάλισης πρόνοιας της παρ. 1 του 
άρθρου αυτού για 35 έτη ασφάλισης, δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 
10.000.000 δραχµών. Επιπλέον ποσό εφάπαξ βοηθήµατος προβλεπόµενο από τις 
καταστατικές διατάξεις των φορέων χορηγείται µειωµένο κατά το 1/6 για κάθε έτος 
από 1.1. 1993 και µετά. Για χρόνο ασφάλισης µικρότερο ή µεγαλύτερο των 35 ετών, 
το παραπάνω ποσό µειούται ή αυξάνεται αναλόγως των ετών ασφάλισης, 4) (όπως 
ίσχυε κατά τον κρίσιµο εν προκειµένω χρόνο, πριν, δηλαδή, αντικατασταθεί µε την 
παρ. 4 του άρθρου 84 του Ν. 2676/99 ΦΕΚ Α' 1). Με απόφαση του Υπουργού Υγείας 
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναπροσαρµόζεται κάθε φορά το ανώτατο 
όριο του εφάπαξ βοηθήµατος της προηγουµένης παραγράφου µέχρι του εκάστοτε 
ποσοστού αύξησης των συντάξεων των δηµοσίων υπαλλήλων". Κατ' εξουσιοδότηση 
της τελευταίας αυτής διατάξεως της παρ. 4 του άρθρου 57 του Ν. 2084/92, εκδόθηκαν 
υπουργικές αποφάσεις και, ειδικότερα, η απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (7/οικ. 1231/1.6.93 (ΦΕΚ Β' 404) και οι αποφάσεις του 
Υφυπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 7/οικ. 1490/24.8.94 
(ΦΕΚ Β' 653) και 7/οικ. 1237/6.7. 95 (ΦΕΚ Β' 646)), µε τις οποίες 
αναπροσαρµόσθηκε το ανώτατο όριο του εφάπαξ βοηθήµατος για τα έτη 1993, 1994 
και 1995, αντιστοίχως. Επειδή, από τις εκτεθείσες στην προηγούµενη σκέψη 
διατάξεις συνάγεται ότι το παρεχόµενο εφάπαξ βοήθηµα έχει αµιγώς ανταποδοτικό 
χαρακτήρα, αφού το ασφαλιστικό Κεφάλαιο του Κλάδου Πρόνοιας του ανωτέρω 
Ταµείου σχηµατιζόταν κα' όλο το χρόνο ασφαλίσεως του καθ' ου µόνο από 
ασφαλιστικές εισφορές και όχι από άλλους πόρους και, ειδικότερα, σχηµατιζόταν 
αρχικώς µεν από ισόποσες ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλισµένων και της 
εργοδότριας Τράπεζας, οι οποίες υπολογίζονταν επί των αυτών αποδοχών των 
ασφαλισµένων, από δε 1.1. 1993 και έως την έξοδο του καθ' ου από την ενεργό 
ασφάλιση και πάλι από εισφορές τόσο των ασφαλισµένων, όσο και της εργοδότριας 
Τράπεζας µε τη διαφορά ότι οι εισφορές της εργοδότριας Τράπεζας έβαιναν συνεχώς 
µειούµενες. Και ναι µεν στις περιπτώσεις γ' έως ε' της παραγράφου 3 του άρθρου 9 
του Καταστατικού του ανωτέρω Ταµείου προβλέπονταν ως πόροι του Κλάδου 
Πρόνοιας και άλλα έσοδα (από τις ασφαλιστικές εργασίες της εργοδότριας Τράπεζας 
ή θυγατρικών της εταιριών, τόκοι και γενικά πρόσοδοι των κεφαλαίων και κάθε 
άλλου περιουσιακού στοιχείου του Κλάδου Πρόνοιας του εν λόγω Ταµείου) πλην των 
ασφαλιστικών εισφορών, τα έσοδα όµως αυτά, εν πολλοίς αόριστα και υποθετικά, δεν 
µπορούν να αποτελέσουν ασφαλές κριτήριο για το χαρακτηρισµό του επιδίκου εφ' 
άπαξ βοηθήµατος ως ανταποδοτικού ή µη, διότι δεν προκύπτει ότι συνέβαλαν, κατά 
τρόπο σταθερό και µόνιµο, στο σχηµατισµό του ασφαλιστικού κεφαλαίου του 
ανωτέρω Κλάδου Πρόνοιας. Συνεπώς, οι διατάξεις του άρθρου 57 παρ. 3 του Ν. 
2084/1992, κατά το µέρος που θεσπίζουν περιορισµό του ανωτάτου ορίου του εφάπαξ 
βοηθήµατος που χορηγείται στους ασφαλισµένους του ανωτέρω Ταµείου, οι οποίοι 
εξέρχονται από την ενεργό ασφάλιση κατά το χρονικό διάστηµα από 1.1.1993 έως 
την πλήρη κατάργηση της καταβαλλοµένης στον Κλάδο Πρόνοιας του Ταµείου 
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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, ΟλΑΠ 17/2005).  
- Στο άρθρο 24 παρ. 5 του ισχύοντος 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 * ΧρΙ∆ 2012.455  
 
Συνταξιοδότηση - Αποζηµίωση λόγω συνταξιοδότησης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 997 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αποζηµίωση λόγω συνταξιοδότησης. 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. Περαιτέρω, 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 υπηρεσία µε την συγκατάθεση του 
εργοδότη, δικαιούνται το ήµισυ της οριζόµενης από το Ν. 2112/1920, όπως 
τροποποιήθηκε µεταγενέστερα, ή το ανωτέρω Β.∆. αποζηµιώσεως για την περίπτωση 
απροειδοποίητης καταγγελίας της συµβάσεως εργασίας. Η αποζηµίωση αυτή 
υπολογίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ. 1 και 2 του Ν. 3198/1955. Κατά το εδάφιο 
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β' του ίδιου άρθρου 8 του ως άνω νόµου 3198/1955, που προστέθηκε µε το άρθρο 8 
παρ. 4 του Ν∆ 3789/1957 και αντικαταστάθηκε 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 τα άρθρα 914 και 932 ΑΚ συνάγεται ότι για την γέννηση 
ευθύνης προς αποζηµίωση ή χρηµατική ικανοποίηση από αδικοπραξία πρέπει να 
υπάρχει α) συµπεριφορά παράνοµη και υπαίτια, β) επέλευση ζηµίας και γ) αιτιώδης 
συνάφεια µεταξύ της παράνοµης και υπαίτιας συµπεριφοράς του ενός και της ζηµίας 
του άλλου. Η παράνοµη συµπεριφορά µπορεί να συνίσταται είτε σε θετική ενέργεια, 
είτε σε παράλειψη. Ο χαρακτηρισµός της παραλείψεως ως παράνοµης συµπεριφοράς 
προϋποθέτει την ύπαρξη νοµικής υποχρεώσεως για επιχείρηση της θετικής ενέργειας 
που παραλείφθηκε. Τέτοια νοµική υποχρέωση µπορεί να προκύπτει είτε από 
δικαιοπραξία, οπότε µάλιστα µπορεί να συρρέουν αδικοπρακτική και δικαιοπρακτική 
ευθύνη, είτε από ειδική διάταξη νόµου - όπως είναι και το άρθρο 919 ΑΚ, εφόσον 
συντρέχει αντίθεση στα χρηστά ήθη και πρόθεση βλάβης - είτε από την αρχή της 
καλής πίστεως, υπό την αντικειµενική έννοια που απαντάται στα άρθρα 200, 281 και 
288 ΑΚ, και που είναι η συναλλακτική ευθύτητα, την οποία επιδεικνύει ο χρηστός 
και εχέφρων συναλλασσόµενος. Έτσι αδικοπρακτική ευθύνη, κατά τα άρθρα 914 επ. 
ΑΚ, γεννιέται, όταν το ζηµιογόνο γεγονός είναι ανεξάρτητο από προηγούµενη 
υποχρέωση και µπορεί να προέλθει από οποιονδήποτε τρίτο, ο οποίος µε παράνοµη 
πράξη ή παράλειψή του προσβάλλει απόλυτο δικαίωµα του προσώπου, που 
ζηµιώθηκε. Αν, αντίθετα, η πράξη ή παράλειψη που προκάλεσε την ζηµία δεν είναι 
καθ' εαυτή παράνοµη, αλλά συνιστά αθέτηση υποχρεώσεως, που έχει ήδη αναληφθεί, 
δεν υπάρχει αδικοπρακτική, αλλά ενδοσυµβατική ευθύνη, συνισταµένη στο διαφέρον, 
το οποίο συνδέεται αιτιωδώς µε την αθέτηση (υπερηµερία, αδυναµία, θετική 
προσβολή κ.λπ.). Τέλος, από την διάταξη του άρθρου 919 ΑΚ προκύπτει, ότι η από 
πρόθεση πρόκληση ζηµίας σε άλλον κατά τρόπο αντίθετο προς τα χρηστά ήθη είναι 
πράξη παράνοµη και δηµιουργεί υποχρέωση προς αποζηµίωση, καθώς επίσης και 
προς καταβολή χρηµατικής ικανοποιήσεως λόγω ηθικής βλάβης (άρθρο 932 ΑΚ). Ως 
κριτήριο των χρηστών ηθών, κατά την έννοια της διατάξεως αυτής, χρησιµεύουν οι 
ιδέες του εκάστοτε κατά την γενική αντίληψη χρηστώς και µε φρόνηση σκεπτόµενου 
µέσου κοινωνικού ανθρώπου. Ενόψει, όµως, του ότι ζηµιογόνος συµπεριφορά από 
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πρόθεση, µε την οποία παραβιάζεται σύµβαση, τότε µόνο µπορεί να θεµελιώσει και 
αξίωση αποζηµιώσεως βάσει του άρθρου 919 του ΑΚ, όταν και χωρίς την συµβατική 
σχέση διαπραττόµενη θα ήταν αντίθετη προς τα χρηστά ήθη, µόνη η από τον ένα των 
συµβαλλοµένων αθέτηση κάποιας από την σύµβαση υποχρεώσεως, που ανέλαβε 
έναντι του άλλου, δεν αποτελεί πράξη αντίθετη προς τα χρηστά ήθη, ώστε να 
θεµελιώνει και αξίωση αποζηµιώσεως κατά το προαναφερόµενο άρθρο του ΑΚ.  
- Κατά την διάταξη του άρθρου 559 αριθµ. 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 διάταξη αυτή προκύπτει, ότι ο προβλεπόµενος από 
αυτή λόγος αναιρέσεως ιδρύεται όταν στην ελάσσονα πρόταση του νοµικού 
συλλογισµού δεν εκτίθενται καθόλου πραγµατικά περιστατικά (έλλειψη αιτιολογίας), 
ή όταν τα εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται µε βάση το 
πραγµατικό 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), ενώ το κατά νόµο αναγκαίο 
περιεχόµενο της ελάσσονος πρότασης προσδιορίζεται από τον εκάστοτε εφαρµοστέο 
κανόνα ουσιαστικού δικαίου, του οποίου το πραγµατικό πρέπει να καλύπτεται 
πλήρως από τις παραδοχές της απόφασης στο αποδεικτικό της πόρισµα και να µη 
καταλείπονται αµφιβολίες. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 200, 281, 288, 914, 919, 932,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 19, 
Νόµοι: 2112/1920, άρθ. 6, 
Νόµοι: 3198/1955, άρθ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,  
Νόµοι: 435/1976, άρθ. 5,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Συνταξιοδότηση - Αποζηµίωση λόγω συνταξιοδότησης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 511 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αποζηµίωση λόγω συνταξιοδότησης. Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Παραβίαση 
κανόνα οσυιαστικού δικαίου. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- 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 ήµισυ της οριζόµενης από 
το Ν. 2112/1920, όπως τροποποιήθηκε µεταγενέστερα για την περίπτωση 
απροειδοποίητης καταγγελίας της συµβάσεως εργασίας, που υπολογίζεται µε βάση το 
άρθρο 5 παρ. 1 και 2 του αυτού Νόµου. Η ως άνω διάταξη αναφέρεται σε συµβάσεις 
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αορίστου χρόνου και αποβλέπει στην διευκόλυνση της πρόωρης συνταξιοδοτήσεως 
των µισθωτών για την δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, µε την παροχή στους 
αποχωρούντες, υπό τους διαλαµβανόµενους σ' αυτή 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 αορίστου χρόνου.  
- Σύµφωνα µε το άρθρο 33 του ισχύοντος από 12.3.2001 νέου Κανονισµού Εργασίας 
της αναιρεσίβλητης Τράπεζας, ο οποίος καταρτίσθηκε κατά τις διατάξεις του Ν. 
1876/1990, µε την από 9.3.2001 επιχειρησιακή συλλογική σύµβαση εργασίας, που 
συνήφθη µεταξύ των νοµίµων εκπροσώπων της αναιρεσίβλητης και της 
συνδικαλιστικής οργανώσεως του προσωπικού του Συλλόγου Υπαλλήλων της 
Εθνικής Τραπέζης Ελλάδος, κατατέθηκε νόµιµα στην αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας 
µε αριθµό 5/12.3.2001 και έχει ισχύ ουσιαστικού νόµου (άρθρ. 2 παρ. 6, 7 παρ.1 και 8 
παρ. 3 του Ν. 1876/1990), η σύµβαση εργασίας µε το προσωπικό της Τράπεζας 
λύεται µε το θάνατο του υπαλλήλου, την έγγραφη παραίτησή του, η οποία και 
επιφέρει τη λύση της συµβάσεως, χωρίς να απαιτείται αποδοχή ή συγκατάθεση της 
Τράπεζας και µε καταγγελία της συµβάσεως εργασίας από την Τράπεζα για σπουδαίο 
λόγο, σε κάθε περίπτωση δε, η λύση επέρχεται αυτοδικαίως µε τη συµπλήρωση του 
62ου έτους της ηλικίας. Εξάλλου, όπως έχει κριθεί µε την 42/2002 απόφαση της 
Ολοµέλειας του Αρείου Πάγου 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. Από τις ανωτέρω 
διατάξεις συνάγεται ότι ο προαναφερόµενος όρος του Κανονισµού ότι η σύµβαση 
εργασίας λύεται και πριν από το προβλεπόµενο όριο ηλικίας µε την έγγραφη 
παραίτηση του υπαλλήλου, 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 παραίτηση του υπαλλήλου, χωρίς 
δικαίωµα εναντιώσεως της Τράπεζας, ταυτίζεται κατά περιεχόµενο µε την 
αποχώρηση αυτού από την υπηρεσία µε την συγκατάθεση της τελευταίας, ενώ και η 
σύµβαση του υπαλλήλου που λύεται µε την παραίτησή του πριν από την συµπλήρωση 
του καθορισµένου ορίου ηλικίας του, µετατρέπεται από ορισµένου σε αορίστου 
χρόνου. Ώστε, εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις της εν λόγω 
διατάξεως, ο αποχωρών µε έγγραφη παραίτηση υπάλληλος της Ε.Τ.Ε. 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 
κανονισµό δικαίωµα παραιτήσεως του µισθωτού 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 (ΑΠ 283/2006).  
∆ιατάξεις: 
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ΚΠολ∆: 560, 
Νόµοι: 2112/1920, άρθ. 6,  
Νόµοι: 3198/1955, άρθ. 8,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Χρόνος εργασίας - Υπερεργασία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 253 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Υπερεργασία. ∆ήλη ηµέρα καταβολής. Λήψη υπόψη αποδείξεων που δεν 
προσκοµίσθηκαν. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Μισθό, κατά την έννοια της ΑΚ 655, αποτελούν και οι αµοιβές που οφείλονται κατά 
νόµο στον εργαζόµενο ως αντάλλαγµα της υπερεργασίας του, της νόµιµης 
υπερωριακής εργασίας και της επιτρεποµένης απασχολήσεώς του σε ηµέρα αργίας. 
Εποµένως και για τις αµοιβές αυτές, τάσσεται από το άρθρο 655 ΑΚ δήλη ηµέρα 
καταβολής, ώστε µε µόνη την πάροδο αυτής να καθίσταται ο εργοδότης υπερήµερος 
και να οφείλει έκτοτε τόκους υπερηµερίας. Αντιθέτως δεν αποτελούν µισθό η 
αποζηµίωση κατά τις διατάξεις του αδικαιολογήτου πλουτισµού, καθώς και η 
προσαύξηση (αστική ποινή) την οποία υποχρεούται να καταβάλλει ο εργοδότης για 
παράνοµη υπερωριακή εργασία του εργαζοµένου, µε συνέπεια οι τόκοι των εν λόγω 
οφειλών να αρχίζουν από την επίδοση της αγωγής ή την τυχόν προηγηθείσα όχληση.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 11 περ. β' του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται 
αν το δικαστήριο παρά το νόµο, έλαβε υπόψη αποδείξεις που δεν προσκοµίσθηκαν, 
ενώ ο αναιρετικός λόγος του ίδιου αριθµού 11 περ. γ του άρθρου 559 ΚΠολ∆ 
δηµιουργείται αν το δικαστήριο της ουσίας παρέλειψε να λάβει υπόψη του, κατά τη 
διαµόρφωση της αποδεικτικής του κρίσεως, αποδεικτικά µέσα που παραδεκτώς και 
νοµίµως επικαλέσθηκαν οι διάδικοι και τα οποία ήταν χρήσιµα προς άµεση ή έµµεση 
απόδειξη πραγµατικών γεγονότων µε ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης, 
δηλαδή στο διατακτικό της προσβαλλόµενης αποφάσεως. Ο λόγος αυτός είναι 
αβάσιµος κατ' ουσίαν, όταν το δικαστήριο βεβαιώνει στην απόφασή του ότι έλαβε 
υπόψη τα συγκεκριµένα αποδεικτικά µέσα για τα οποία προτείνεται ο αναιρετικός 
λόγος ή ότι έλαβε υπόψη όλα τα µε επίκληση προσκοµιζόµενα έγγραφα, έστω και 
χωρίς στην απόφαση να γίνεται ειδική µνεία ως χωριστή αξιολόγηση του καθενός απ' 
αυτά εκτός αν, παρά τη βεβαίωση αυτή, από το περιεχόµενο της αποφάσεως και, 
ιδίως, από τις αιτιολογίες, καταλείπονται αµφιβολίες για τη συνεκτίµηση όλων ή 
ορισµένων εγγράφων, οπότε είναι ουσιαστικά βάσιµος ο κρίσιµος λόγος αναιρέσεως. 
- Ο λόγος αναιρέσεως του αριθµού 8 του άρθρου 559 ΚΠολ∆, ιδρύεται όταν το 
δικαστήριο έλαβε υπόψη πράγµατα που δεν προτάθηκαν ή δεν έλαβε υπόψη 
πράγµατα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Ως 
"πράγµατα" νοούνται οι αυτοτελείς ισχυρισµοί που τείνουν στη θεµελίωση, κατάλυση 
ή παρακώλυση του ασκουµένου µε την αγωγή, ένσταση ή αντένσταση ουσιαστικού ή 
δικονοµικού δικαιώµατος και όχι οι αρνητικοί της αγωγής ή ενστάσεως ισχυρισµοί 
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και οι συνιστώντες επιχειρήµατα ή συµπεράσµατα των διαδίκων ή του δικαστηρίου 
εκ της εκτιµήσεως των αποδείξεων.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 19 του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν η 
απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες, ή έχει 
αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζητήµατα που ασκούν ουσιώδη επίδραση 
στην έκβαση της δίκης. ∆εν υπάρχει όµως ανεπάρκεια αιτιολογιών, όταν η απόφαση 
περιέχει συνοπτικές αλλά πλήρεις αιτιολογίες. Το κατά νόµο δε αναγκαίο 
περιεχόµενο της ελάσσονος πρότασης προσδιορίζεται από τον εκάστοτε εφαρµοστέο 
κανόνα ουσιαστικού δικαίου, του οποίου το πραγµατικό πρέπει να καλύπτεται 
πλήρως από τις παραδοχές της απόφασης στο αποδεικτικό της πόρισµα, και να µην 
καταλείπονται αµφιβολίες. Ελλείψεις δε αναγόµενες µόνο στην ανάλυση και 
στάθµιση των αποδεικτικών µέσων και γενικότερα ως προς την αιτιολόγηση του 
αποδεικτικού πορίσµατος, αν αυτό διατυπώνεται σαφώς, δεν συνιστούν ανεπαρκείς 
αιτιολογίες. Για το ορισµένο δε του από τη διάταξη του άρθρου 559 αριθµ. 19 λόγου, 
όπως προκύπτει από το συνδυασµό των άρθρων 118 αριθµ. 4, 559 αριθ. 19 και 566 
ΚΠολ∆, πρέπει να προσδιορίζεται στο αναιρετήριο, το ζήτηµα, η επιρροή που ασκεί 
στην έκβαση της δίκης και οι αιτιολογίες που λείπουν καθώς και ποιος είναι ο 
κανόνας του ουσιαστικού δικαίου σε σχέση µε την εφαρµογή του οποίου υπάρχει η 
έλλειψη νόµιµης βάσης της απόφασης ώστε να είναι δυνατή η εκτίµηση της 
νοµιµότητας του λόγου. 
- Κατά την διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 9 του ΚΠολ∆, ιδρύεται λόγος αναιρέσεως 
και αν το δικαστήριο επιδίκασε κάτι που δεν ζητήθηκε ή επιδίκασε περισσότερα απ' 
όσα ζητήθηκαν. Κατά την έννοια της διατάξεως αυτής, το δικαστήριο θεωρείται ότι 
επιδικάζει περισσότερα από όσα ζητήθηκαν και όταν, παρά τον γενόµενο περιορισµό 
του καταψηφιστικού αιτήµατος της αγωγής σε αναγνωριστικό, δέχεται εν όλω ή εν 
µέρει αυτή, ως καταψηφιστική.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 655, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 9, 559 αριθ. 11, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * Ελ∆νη 2012.1541, σχολιασµός Ι.Ν.Κ. *  
 
Χρόνος εργασίας - Υπερωριακή απασχόληση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 682 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Υπερωριακή απασχόληση. Απόφαση Υπουργού Εργασίας.  
- Κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 8 του Ν∆ 515/1970 "Περί χρονικών ορίων 
εργασίας µισθωτών", όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε µε το άρθρο 1 του Ν∆ 
264/1973 (έχει ήδη αντικατασταθεί µε την παράγραφο 11 του άρθρου 74 του Ν. 
3863/2010), "∆ι' αποφάσεων του Υπουργού Απασχολήσεως (Εργασίας και 
Κοινωνικής Ασφάλισης), εκδιδοµένων εκάστοτε µετά γνώµην του Ανωτάτου 
Συµβουλίου Εργασίας, δύναται να χορηγείται κατά περίπτωσιν άδεια υπερωριακής 
απασχολήσεως των µισθωτών πασών των επιχειρήσεων και εργασιών εν γένει, ως και 
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του ∆ηµοσίου και των Ν.Π.∆.∆. επί πλέον των δι' εκάστην κατηγορίαν 
επιτρεποµένων ανωτάτων ορίων υπερωριακής απασχολήσεως, εις περιπτώσεις: α) 
επειγούσης φύσεως εργασίας, η εκτέλεσις της οποίας κρίνεται απολύτως 
επιβαλλοµένη ως µη επιδεχοµένη αναβολήν, β) εξαιρετικώς επειγούσης ανάγκης 
εξυπηρετήσεως των Ενόπλων ∆υνάµεων, του ∆ηµοσίου και των Ν.Π.∆.∆. ∆ιά την 
κατά τα ανωτέρω υπερωριακήν απασχόλησιν το ωροµίσθιον των µισθωτών 
καταβάλλεται ηυξηµένον κατά 75%". Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι, αν ο 
Υπουργός Εργασίας χορηγήσει άδεια υπερωριακής εργασίας πέραν από το 
επιτρεπόµενο ανώτατο όριο διάρκειας της ηµερησίας εργασίας, η απασχόληση του 
µισθωτού γίνεται νόµιµη σε όλη την χρονική έκτασή της, χωρίς να απαιτείται η 
τήρηση από τον εργοδότη της επιδόσεως εγγράφου αναγγελίας στην αρµόδια 
Επιθεώρηση Εργασίας. Οι αποφάσεις αυτές του Υπουργού Εργασίας είναι ατοµικές 
και αφορούν συγκεκριµένη επιχείρηση ή υπηρεσία του ∆ηµοσίου ή Ν.Π.∆.∆. και 
ορισµένους περιοριστικώς αναφεροµένους λόγους (επείγουσας φύσεως εργασία, 
εξαιρετικώς επείγουσα ανάγκη εξυπηρετήσεως των Ενόπλων ∆υνάµεων, του 
∆ηµοσίου και των Ν.Π.∆.∆.), εκδίδονται για κάθε συγκεκριµένη περίπτωση µετά 
γνώµη του Ανωτάτου Συµβουλίου Εργασίας και δεν δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα 
της Κυβερνήσεως. Οι αποφάσεις αυτές πρέπει να αναφέρουν την συγκεκριµένη 
επιχείρηση ή την συγκεκριµένη υπηρεσία του ∆ηµοσίου ή του Ν.Π.∆.∆., τον αριθµό 
των εργαζοµένων, για τους οποίους επιτρέπεται η, πέραν του ανωτάτου νοµίµου 
ηµερησίου ωραρίου απασχολήσεως, εργασία, τον αριθµό των ωρών της κατά µήνα 
υπερωριακής απασχολήσεως και το χρονικό διάστηµα, κατά το οποίο θα ισχύσει η 
απόφαση του Υπουργού. ∆εν απαιτείται δε να προσδιορίζονται ονοµαστικώς στην 
απόφαση οι εργαζόµενοι, που θα εργασθούν υπερωριακώς, καθόσον ανάγεται στο 
διευθυντικό δικαίωµα του εργοδότη να ορίσει, τηρώντας τους όρους της απόφασης 
ως προς τον αριθµό των µισθωτών και τις ώρες υπερωριακής απασχολήσεως, ποιοι 
από τους µισθωτούς αυτού θα εργασθούν νοµίµως υπερωριακά. Εξάλλου, η 
διαπίστωση του γεγονότος ότι συντρέχει επείγουσας φύσεως εργασία, η εκτέλεση της 
οποίας κρίνεται απολύτως επιβαλλόµενη και δεν επιδέχεται αναβολή, ή εξαιρετικώς 
επείγουσα ανάγκη εξυπηρετήσεως των Ενόπλων ∆υνάµεων, του ∆ηµοσίου και των 
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: 684 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Υπερωριακή απασχόληση. 
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- Κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 8 του Ν∆ 515/1970 "Περί χρονικών ορίων 
εργασίας µισθωτών", όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε µε το άρθρο 1 του Ν∆ 
264/1973 (έχει ήδη αντικατασταθεί µε την παράγραφο 11 του άρθρου 74 του Ν. 
3863/2010), "∆ι' αποφάσεων του Υπουργού Απασχολήσεως (Εργασίας και 
Κοινωνικής Ασφάλισης), εκδιδοµένων εκάστοτε µετά γνώµην του Ανωτάτου 
Συµβουλίου Εργασίας, δύναται να χορηγείται κατά περίπτωσιν άδεια υπερωριακής 
απασχολήσεως των µισθωτών πασών των επιχειρήσεων και εργασιών εν γένει, ως και 
του ∆ηµοσίου και των Ν.Π.∆.∆. επί πλέον των δι' εκάστην κατηγορίαν 
επιτρεποµένων ανωτάτων ορίων υπερωριακής απασχολήσεως, εις περιπτώσεις: α) 
επειγούσης φύσεως εργασίας, η εκτέλεσις της οποίας κρίνεται απολύτως 
επιβαλλοµένη ως µη επιδεχοµένη αναβολήν, β) εξαιρετικώς επειγούσης ανάγκης 
εξυπηρετήσεως των Ενόπλων ∆υνάµεων, του ∆ηµοσίου και των Ν.Π.∆.∆. ∆ιά την 
κατά τα ανωτέρω υπερωριακήν απασχόλησιν το ωροµίσθιον των µισθωτών 
καταβάλλεται ηυξηµένον κατά 75%". Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι, αν ο 
Υπουργός Εργασίας χορηγήσει άδεια υπερωριακής εργασίας πέραν από το 
επιτρεπόµενο ανώτατο όριο διάρκειας της ηµερησίας εργασίας, η απασχόληση του 
µισθωτού γίνεται νόµιµη σε όλη την χρονική έκτασή της, χωρίς να απαιτείται η 
τήρηση από τον εργοδότη της επιδόσεως εγγράφου αναγγελίας στην αρµόδια 
Επιθεώρηση Εργασίας. Οι αποφάσεις αυτές του Υπουργού Εργασίας είναι ατοµικές 
και αφορούν συγκεκριµένη επιχείρηση ή υπηρεσία του ∆ηµοσίου ή Ν.Π.∆.∆. και 
ορισµένους περιοριστικώς αναφεροµένους λόγους (επείγουσας φύσεως εργασία, 
εξαιρετικώς επείγουσα ανάγκη εξυπηρετήσεως των Ενόπλων ∆υνάµεων, του 
∆ηµοσίου και των Ν.Π.∆.∆.), εκδίδονται για κάθε συγκεκριµένη περίπτωση µετά 
γνώµη του Ανωτάτου Συµβουλίου Εργασίας και δεν δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα 
της Κυβερνήσεως. Οι αποφάσεις αυτές πρέπει να αναφέρουν την συγκεκριµένη 
επιχείρηση ή την συγκεκριµένη υπηρεσία του ∆ηµοσίου ή του Ν.Π.∆.∆., τον αριθµό 
των εργαζοµένων, για τους οποίους επιτρέπεται η, πέραν του ανωτάτου νοµίµου 
ηµερησίου ωραρίου απασχολήσεως, εργασία, τον αριθµό των ωρών της κατά µήνα 
υπερωριακής απασχολήσεως και το χρονικό διάστηµα, κατά το οποίο θα ισχύσει η 
απόφαση του Υπουργού. ∆εν απαιτείται δε να προσδιορίζονται ονοµαστικώς στην 
απόφαση οι εργαζόµενοι, που θα εργασθούν υπερωριακώς, καθόσον ανάγεται στο 
διευθυντικό δικαίωµα του εργοδότη να ορίσει, τηρώντας τους όρους της απόφασης 
ως προς τον αριθµό των µισθωτών και τις ώρες υπερωριακής απασχολήσεως, ποιοι 
από τους µισθωτούς αυτού θα εργασθούν νοµίµως υπερωριακά. Εξάλλου, η 
διαπίστωση του γεγονότος ότι συντρέχει επείγουσας φύσεως εργασία, η εκτέλεση της 
οποίας κρίνεται απολύτως επιβαλλόµενη και δεν επιδέχεται αναβολή, ή εξαιρετικώς 
επείγουσα ανάγκη εξυπηρετήσεως των Ενόπλων ∆υνάµεων, του ∆ηµοσίου και των 
Ν.Π.∆.∆., ανήκει αποκλειστικώς στην αρµόδια ∆ιοικητική Αρχή, ήτοι στον Υπουργό 
Εργασίας, και η κρίση του περί της συνδροµής της ουσιαστικής αυτής προϋποθέσεως 
δεν ελέγχεται από τα Πολιτικά ∆ικαστήρια.  
∆ιατάξεις: 
Ν∆: 515/1970, άρθ. 8,  
Ν∆: 264/1973, άρθ. 1,  
Νόµοι: 3863/2010, άρθ. 74, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 
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