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Αµοιβή εργασίας - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 438 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Αµοιβές εργαζοµένων σε σχολεία "Ειδικής αγωγής". Παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1,  
Νόµοι: 1566/1985, άρθ. 32,  
Νόµοι: 1824/1988, άρθ. 1,  
Νόµοι: 1810/1988, άρθ. 7,  
Νόµοι: 2009/1992, άρθ. 33,  
Νόµοι: 2470/1997, άρθ. 8,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 
 
Αµοιβή εργασίας - Γενικά 
∆ικαστήριο: Εφετείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 111 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αµοιβή εργασίας. Υπερωριακή απασχόληση. Κυριακάτικη εργασία. Στοιχεία 
αγωγής. 
- Από τις συνδυασµένες διατάξεις των άρθρων 111 παρ.2, 118 εδ.4, 216 παρ.1 του 
ΚΠολ∆, όπως ισχύουν σήµερα, προκύπτει ότι για να είναι ορισµένο το δικόγραφο της 
αγωγής, 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 άσκησή της από τον ενάγοντα κατά του εναγοµένου, β) 
ακριβή περιγραφή του αντικειµένου της διαφοράς και γ) ορισµένο αίτηµα. 
Ειδικότερα, στην αγωγή µε την οποία ζητούνται διαφορές επιδοµάτων εορτών και 
αδείας και αποδοχών αδείας λόγω µη συνυπολογισµού στις τακτικές αποδοχές, µε 
βάση τις οποίες υπολογίστηκαν τα παραπάνω επιδόµατα και οι αποδοχές αδείας και 
των αµοιβών για εργασία κατά τη νύκτα, τις Κυριακές και αργίες και για υπερεργασία 
και νόµιµη υπερωριακή εργασία, οι οποίες σταθερώς και ανελλιπώς καταβάλλονταν 
στον εργαζόµενο ως συµβατικό αντάλλαγµα της παρεχόµενης για την αιτία αυτή 
εργασίας, πρέπει για το ορισµένο αυτής, κατά την έννοια της ως άνω διατάξεως του 
άρθρου 216 παρ. 1 του ΚΠολ∆, να αναφέρεται η εργασιακή σχέση και οι όροι αυτής, 
ο καταβαλλόµενος στον εργαζόµενο µέσος µηνιαίος µισθός, οι ώρες απασχόλησής 
του καθ΄ έκαστο µήνα κατά τις Κυριακές, τις αργίες και τη νύκτα, καθώς επίσης η 
νόµιµη υπερωριακή του εργασία και υπερεργασία και οι ληφθείσες αµοιβές για κάθε 
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µία από τις αιτίες αυτές, κατά τρόπο ώστε να προκύπτει µε σαφήνεια η προκύπτουσα 
αιτούµενη διαφορά για την αιτία αυτή (βλ. σχετ. ΑΠ 1411/2009).  
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 648, 679, 653 ΑΚ της κυρωθείσας 
µε το Ν. 3248/55 υπ΄ αριθ. 95/49 διεθνούς συµβάσεως «περί προστασίας του 
ηµεροµισθίου», 3 παρ. 1 και 3 Α.Ν. 539/45, 3 παρ. 16 και 17 του Ν.4504/66, 5 παρ. 2 
του Ν. 133/75, 1 παρ. 1 του Ν.435/76, 1 παρ. 2 του Ν.1082/80 και του άρθρου 2 των 
εκδοθεισών κατά καιρούς Υπουργικών Αποφάσεων «περί χορηγήσεως δώρων για τις 
εορτές του Πάσχα και των Χριστουγέννων», προκύπτει ότι ως τακτικές αποδοχές 
βάσει των οποίων υπολογίζονται τα δώρα εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων, οι 
αποδοχές αδείας και τα επιδόµατα αδείας και εξευρίσκεται το ωροµίσθιο και η 
προσαύξηση για την παρεχόµενη υπερωριακή εργασία, νοούνται όχι µόνον ο βασικός 
µισθός, αλλά και κάθε άλλη, κατά τη διάρκεια της συµβάσεως εργασίας 
καταβαλλόµενη πρόσθετη παροχή σε χρήµα  ή σε είδος, µε την προϋπόθεση ότι η 
παροχή αυτή δίδεται σταθερώς και µονίµως, ως συµβατικό αντάλλαγµα της 
παρεχόµενης εργασίας (βλ. σχετ. ΑΠ 1411/2009, ΑΠ 805/2006, ΑΠ 45/2006). Έτσι, 
εφόσον παρέχονται τακτικά και σταθερά, περιλαµβάνονται στις τακτικές αποδοχές 
µεταξύ άλλων, η αµοιβή για υπερεργασία, η αµοιβή για νόµιµη υπερωριακή 
απασχόληση, καθώς και οι προσαυξήσεις για την παροχή εργασίας κατά τη νύχτα, τις 
Κυριακές και τις αργίες.  
Περαιτέρω, µε την από 14-3-1985 ΕΣΣΕ (όρος 5 παρ. ια, ιβ, ιγ και 2, όπως η 
τελευταία προστέθηκε µε την από 10-5-1985 όµοια ΕΣΣΕ) που έχει υπογράφει 
µεταξύ των νοµίµων εκπροσώπων της εκκαλούσας και της συνδικαλιστικής 
οργάνωσης ΟΜΕ - ΟΤΕ, ορίστηκαν ως προς τον τρόπο υπολογισµού των επιδοµάτων 
εορτών και του επιδόµατος κανονικής αδείας τα εξής : Ια) Το επίδοµα εορτών 
Χριστουγέννων - νέου έτους χορηγείται στο προσωπικό και είναι ίσο µε τις αποδοχές 
που διαµορφώνονται µε το µισθολόγιο στις 10 ∆εκεµβρίου κάθε έτους. Το επίδοµα 
προσαυξάνεται µόνο µε τα παραπάνω ποσά : αα) το 1/8 της αµοιβής για εργασία 
νυχτερινή που έγινε από 1ης Μαΐου µέχρι 31 ∆εκεµβρίου του έτους, ββ) του 1/8 της 
αµοιβής για εργασία κατά τις Κυριακές και λοιπές εξαιρέσιµες ηµέρες που έγινε από 
1ης Μαΐου µέχρι 31 ∆εκεµβρίου του έτους, γγ) του 1/8 της αµοιβής για υπερωριακή 
εργασία µέχρι 80 ώρες που έγινε από 1η Μαΐου µέχρι 31 ∆εκεµβρίου του έτους δδ) 
του ΛΑ του επιδόµατος κανονικής άδειας χωρίς τις προσαυξήσεις που προστίθενται 
στο επίδοµα όπως κατωτέρω ορίζονται. Ιβ) Το επίδοµα εορτών Πάσχα χορηγείται στο 
προσωπικό και είναι ίσο µε τις µισές αποδοχές που διαµορφώνονται µε το µισθολόγιο 
15 µέρες προ του Πάσχα κάθε έτους. Το επίδοµα προσαυξάνεται µόνο µε τα 
παρακάτω ποσά: αα) του 1/8 της αµοιβής για εργασία νυχτερινή που έγινε από 1ης 
Ιανουαρίου µέχρι 30 Απριλίου του έτους, ββ) του 1/8 της αµοιβής για εργασία κατά 
τις Κυριακές και λοιπές εξαιρέσιµες ηµέρες που έγινε από 1ης Ιανουαρίου µέχρι 30 
Απριλίου του έτους, γγ) του 1/8 της αµοιβής για υπερωριακή εργασία µέχρι 40 ώρες 
που έγινε από 1ης Ιανουαρίου µέχρι 30 Απριλίου του έτους και δδ) του 1/24 του 
επιδόµατος κανονικής αδείας χωρίς τις προσαυξήσεις που προστίθενται στο επίδοµα, 
όπως παρακάτω προσδιορίζονται. Ιγ) Το επίδοµα κανονικής άδειας χορηγείται στο 
προσωπικό και είναι ίσο µε το µισό των αποδοχών που διαµορφώνονται µε το 
µισθολόγιο το µήνα κατά τον οποίο πραγµατοποιήθηκε η άδεια ή το µεγαλύτερο 
µέρος της. Το επίδοµα προσαυξάνεται µόνο µε τα ποσά : αα) ρο 1/24 της αµοιβής για 
εργασία νυχτερινή που έγινε στην διάρκεια του έτους, ββ) το 1/24 της αµοιβής για 
εργασία κατά τις Κυριακές και λοιπές εξαιρέσιµες µέρες του έτους και γγ) του 1/24 
της αµοιβής για υπερωριακή εργασία µέχρι 120 ώρες που έγινε στη διάρκειά του 
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έτους. 2. Το προσωπικό κατά το χρόνο οποιοσδήποτε άδειας µε αποδοχές λαµβάνει 
τις αποδοχές που θα ελάµβανε αν εργαζόταν. Στις αποδοχές αυτές δεν 
συµπεριλαµβάνονται αµοιβές για εργασία νυχτερινή, Κυριακών και λοιπών 
εξαιρέσιµων ηµερών και υπερωριακή. Ακολούθως, µε την από 10-6-1999 ΕΣΣΕ, που 
θέσπισε το νέο µισθολόγιο του προσωπικού του ΟΤΕ, τέθηκε σε ισχύ και ο νέος 
ΓΚΠ-ΟΤΕ, στο άρθρο 12 παρ.3 και 4 του οποίου ορίζονται τα ακόλουθα: Επιδόµατα 
εορτών: «Στο προσωπικό παρέχεται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
επίδοµα ποσού ίσου προς τις τακτικές αποδοχές µε τις προσαυξήσεις που ορίζουν οι 
ΕΣΣΕ α) ενός δεκαπενθηµέρου κατά τις εορτές του Πάσχα και β) ενός µηνός κατά τις 
εορτές των Χριστουγέννων. Το ποσό αυτό συµψηφίζεται µε το δυνάµει των εκάστοτε 
διατάξεων τυχόν καταβλητέο στο προσωπικό των πάσης φύσεως επιχειρήσεων δώρο 
Χριστουγέννων και Πάσχα». Επίδοµα κανονικής αδείας : «Στο προσωπικό χορηγείται 
κάθε χρόνο ως επίδοµα κανονικής αδείας ποσό ίσο προς τις τακτικές αποδοχές ενός 
δεκαπενθηµέρου µε τις προσαυξήσεις που ορίζουν οι ΕΣΣΕ. Επίσης µε το άρθρο 13Β 
του ίδιου ως άνω νέου ΓΚΠ- ΟΤΕ ορίστηκε σχετικά µε την κανονική άδεια του 
προσωπικού της εκκαλούσας ότι «Το προσωπικό µετά τη συµπλήρωση στον 
Οργανισµό ενός έτους συνεχούς πραγµατικής υπηρεσίας (βασικός χρόνος) δικαιούται 
κάθε ηµερολογιακό έτος κανονική άδεια µε αποδοχές όπως προβλέπουν οι διατάξεις 
της κείµενης νοµοθεσίας (∆ιεθνείς Συµβάσεις, Νόµοι, Υπουργικές Αποφάσεις, 
ΕΓΣΣΕ, ΕΣΣΕ κλπ) και αποφάσεις ∆Σ-ΟΤΕ». Από το συνδυασµό των ως άνω 
διατάξεων προκύπτει ότι από 1-1-1985, που άρχισε να ισχύει η από 14-3-1985 ΕΣΣΕ, 
τα επιδόµατα εορτών και το επίδοµα αδείας υπολογίζονταν σύµφωνα µε τον 
καθοριζόµενο στην εν λόγω ΣΣΕ τρόπο υπολογισµού, δηλαδή µε βάση τον µηνιαίο 
µισθό, όπως αυτός είχε διαµορφωθεί κατά τους προαναφερόµενους χρόνους. Όµως, ο 
τρόπος αυτός υπολογισµού τροποποιήθηκε µε το νέο ΓΚΠ-ΟΤΕ, που τέθηκε σε ισχύ 
µε την από 10-6-1999 ΕΣΣΕ, αφού ρητά σ΄ αυτόν ορίζεται ότι στο προσωπικό 
παρέχεται µε απόφαση του ∆.Σ. «επίδοµα ποσού ίσου προς τις τακτικές αποδοχές µε 
τις προσαυξήσεις που ορίζουν οι ΕΣΣΕ». Εποµένως, ως βάση υπολογισµού των 
ανωτέρω επιδοµάτων λαµβάνεται πλέον όχι ο µηνιαίος µισθός όπως είχε διαµορφωθεί 
κατά τους χρόνους που αναφέρθηκαν, αλλά οι τακτικές αποδοχές του µισθωτού, στις 
οποίες συµπεριλαµβάνονται ο µηνιαίος µισθός και όλες οι παροχές που 
καταβάλλονται από τη εκκαλούσα κάθε µήνα ή κατ΄ επανάληψη περιοδικά κατά 
ορισµένα χρονικά διαστήµατα του έτους όπως είναι οι πρόσθετες αµοιβές για 
υπερεργασία, για νόµιµη ή ιδιόρρυθµη υπερωριακή απασχόληση και για εργασία 
κατά τις Κυριακές και τη νύκτα. Στην περίπτωση όµως κατά την οποία η παροχή 
όλων των ανωτέρω ειδών εργασίας δεν είναι σταθερή και µόνιµη, στις αποδοχές, επί 
των οποίων υπολογίζονται τα επιδόµατα εορτών κλπ, προστίθενται και οι 
προσαυξήσεις που αναφέρονται στην από 14-3-1985 ΕΣΣΕ. Αντίθετα, όταν η 
ανωτέρω εργασία είναι σταθερή και µόνιµη και ενόψει του ότι πρόκειται για τον 
υπολογισµό του ιδίου εκάστοτε επιδόµατος (Πάσχα, Χριστουγέννων κλπ) 
εφαρµοστέα τυγχάνει, κατά την αρχή της συρροής ή συγχώνευσης, η ισχύς των 
ευνοϊκότερων όρων (βλ. I Κουκιάδη, Εργ. ∆ίκαιο εκδ.2005, σελ.577), που στη 
συγκεκριµένη περίπτωση είναι οι διατάξεις του νέου ΓΚΠ-ΟΤΕ, αφού µε βάση αυτόν 
συνυπολογίζονται στις τακτικές αποδοχές και το σύνολο των αµοιβών από την ως 
άνω πρόσθετη εργασία, µε αποτέλεσµα σε περίπτωση, που έχουν καταβληθεί στο 
µισθωτό µόνον οι προσαυξήσεις της από 14-3-1985 ΕΣΣΕ, να δικαιούται αυτός µόνον 
την τυχόν προκύπτουσα διαφορά, διότι σε διαφορετική περίπτωση ο συνυπολογισµός 
και των εν λόγω προσαυξήσεων, µε βάση την από 14-3-1985 ΕΣΣΕ λόγω παροχής 
υπερεργασίας, νόµιµης υπερωρίας και εργασίας κατά τις Κυριακές και κατά τη νύκτα, 
θα οδηγούσε, έστω και εν µέρει, σε ανεπίτρεπτο διπλό υπολογισµό των ως άνω 
πρόσθετων αποδοχών στα επιδόµατα εορτών και αδείας (ήτοι ΒΜ + πρόσθετες 
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αποδοχές (πρώτος υπολογισµός) = τακτικές αποδοχές, µε βάση τις οποίες 
υπολογίζονται τα ένδικα επιδόµατα + ποσοστό 1/8 κλπ επί των ιδίων πρόσθετων 
αποδοχών (δεύτερος υπολογισµός). Είναι σαφές, λοιπόν, ότι η φράση «µε τις 
προσαυξήσεις» στο νέο ΓΚΠ-ΟΤΕ, διατηρήθηκε απλά και µόνον για να 
συνυπολογίζονται, όπως και προηγουµένως, τα αντίστοιχα ποσοστά των πρόσθετων 
αποδοχών στις περιπτώσεις εκείνες που η παροχή υπερεργασίας, νόµιµης υπερωρίας 
και εργασίας τις Κυριακές, εξαιρετέες ηµέρες και τη νύκτα εκ µέρους των µισθωτών 
δεν ήταν σταθερή και µόνιµη αλλά περιστασιακή. Περαιτέρω, όσον αφορά τις 
αποδοχές αδείας, ενώ στην από 14-3-1985 ΕΣΣΕ υπήρχε ρητή διάταξη σύµφωνα µε 
την οποία στις αποδοχές αυτές δεν περιλαµβάνονται αµοιβές για εργασία νυχτερινή, 
Κυριακών και λοιπών εξαιρεσίµων ηµερών και υπερωριακή, στο νέο ΓΚΠ- ΟΤΕ 
ορίζεται σαφώς ότι το προσωπικό του ΟΤΕ δικαιούται για την κανονική άδεια 
«αποδοχές όπως προβλέπουν οι διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας...». Ενόψει της 
ανωτέρω ρητής παραποµπής για τον προσδιορισµό των αποδοχών αδείας στις 
διατάξεις της κοινής εργατικής νοµοθεσίας, άρα και στο άρθρο 3 του Α.Ν. 539/1945, 
είναι σαφές ότι ο τρόπος υπολογισµού των αποδοχών αδείας ρυθµίζεται διαφορετικά 
σε σχέση µε την από 14-3-1985 ΕΣΣΕ, µε αποτέλεσµα τη σιωπηρή κατάργηση της 
διάταξης του άρθρου 5 παρ.2 της από 14-3-1985 ΕΣΣΕ, που όριζε ότι στις αποδοχές 
αδείας δεν περιλαµβάνονται αµοιβές για εργασία νυχτερινή, Κυριακών και λοιπών 
εξαιρεσίµων ηµερών και υπερωριακή εργασία. Άλλωστε στο άρθρο 50 του νέου 
ΓΚΠ-ΟΤΕ ορίζεται ρητά ότι οι διατάξεις του προϊσχύοντος ΓΚΠ, αποφάσεις της 
∆ιοίκησης και ΕΣΣΕ που υπογράφηκαν µέχρι την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του 
παρόντος κανονισµού και έρχονται σε αντίθεση µε τις διατάξεις που παύουν να 
ισχύουν από την ηµεροµηνία αυτή. Εποµένως, στις αποδοχές αδείας των µισθωτών 
της εκκαλούσας πρέπει να συνυπολογίζεται και κάθε άλλη καταβαλλόµενη πρόσθετη 
παροχή σε χρήµα ή σε είδος, µε την προϋπόθεση ότι η παροχή αυτή δίδεται σταθερώς 
και µονίµως ως συµβατικό αντάλλαγµα της παρεχόµενης εργασίας, όπως είναι η 
σταθερή και µόνιµη υπερεργασία η νόµιµη ή ιδιόρρυθµη υπερωρία και η παροχή 
εργασίας κατά τη νύχτα, τις Κυριακές και αργίες (βλ. σχετ. ΟλΑΠ 16/2011, ΑΠ. 
1411/2009). Κατόπιν των ανωτέρω οι υποστηρίζοντες τα αντίθετα σχετικοί λόγοι της 
υπό κρίση έφεσης είναι απορριπτέοι ως αβάσιµοι. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 648, 653, 679,  
ΚΠολ∆: 111, 118, 216, 522, 524, 525, 526, 536, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 
 
Αµοιβή εργασίας - ∆ιαφορές αποδοχών και πρόσθετων αµοιβών εργαζοµένου σε 
δηµόσιο Νοσοκοµείο 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 798 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
-Αµοιβή προσωπικού των Νοσηλευτικών ιδρυµάτων. Παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- 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 δύο ώρες ηµερησίως". Κατά την έννοια της 
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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 νόµιµων 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 
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 
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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'' (ΑΠ 925/2010).  
∆ιατάξεις: 
Ν∆: 2592/1953,  
Νόµοι: 201/1975, άρθ. 2,  
Νόµοι: 2606/1998, άρθ. 20, 
Νόµοι: 2860/2000, άρθ. 7,  
Νόµοι: 2819/2000, άρθ. 4,  
Νόµοι: 2965/2001, άρθ. 21,  
Νόµοι: 3205/2003,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 
 
Αµοιβή εργασίας - Επίσχεση εργασίας για καθυστέρηση καταβολής 
δεδουλευµένων αποδοχών 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 586 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Επίσχεση εργασίας. Στοιχεία αγωγής του εργαζοµένου, µε την οποία επιδιώκεται η 
καταψήφιση του εργοδότη στην καταβολή δεδουλευµένων αποδοχών, αποδοχών για 
χρονικό διάστηµα κατά το οποίο ο εργαζόµενος άσκησε το δικαίωµα επισχέσεως της 
εργασίας. Αναιρετικοί λόγοι σχετιζόµενοι µε την αοριστία της αγωγής. 
- Σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 341, 648 παρ.1 και 655 ΑΚ και 216 παρ.1 
ΚΠολ∆, στο δικόγραφο αγωγής του εργαζοµένου, µε την οποία επιδιώκεται η 
καταψήφιση του εργοδότη στην καταβολή δεδουλευµένων αποδοχών, αποδοχών για 
χρονικό διάστηµα κατά το οποίο ο εργαζόµενος άσκησε το δικαίωµα επισχέσεως της 
εργασίας του και τόκων υπερηµερίας επί αποδοχών, οι οποίες καταβλήθηκαν µε 
χρονική καθυστέρηση, είναι αρκετό το να αναφέρεται η κατάρτιση και λειτουργία 
συµβάσεως παροχής εξαρτηµένης εργασίας µεταξύ του ενάγοντος και του 
εναγοµένου, χωρίς να προσαπαιτείται η διευκρίνιση περί του εάν η σύµβαση ήταν 
ορισµένου ή αορίστου χρόνου, αφού σε κάθε περίπτωση η παροχή της εργασίας 
γεννά δικαίωµα εµπρόθεσµης καταβολής της οφειλοµένης αµοιβής. Ακόµη 
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περισσότερο, εάν ο ενάγων επικαλείται την κατάρτιση συµβάσεως αορίστου χρόνου, 
δεν είναι υποχρεωµένος να περιγράψει το νοµοθετικό πλαίσιο εντός του οποίου έλαβε 
χώρα η κατάρτιση της συµβάσεως αυτής, εν όσω ο εναγόµενος, στην απάντησή του, 
δεν αµφισβητεί το εν λόγω περιστατικό.  
- H νοµική αοριστία της αγωγής, δηλαδή εκείνη που συνδέεται µε το πραγµατικό του 
εφαρµοστέου κανόνα ουσιαστικού δικαίου, ελέγχεται ως παράβαση από το άρθρο 
559 αρ.1 ΚΠολ∆, όταν το δικαστήριο είτε αξίωσε περισσότερα στοιχεία από όσα ο 
νόµος απαιτεί ως προς το νόµο βάσιµο της αγωγής είτε αρκέσθηκε σε λιγότερα. Η 
ποσοτική ή ποιοτική αοριστία της αγωγής, δηλαδή εκείνη που υπάρχει όταν δεν 
αναφέρονται όλα τα στοιχεία που απαιτούνται κατά νόµο για τη θεµελίωση του 
αιτήµατος της αγωγής, ελέγχεται ως παράβαση από το άρθρο 559 αρ.8 ή αρ.14 
ΚΠολ∆. Σε κάθε περίπτωση, όµως, για να δηµιουργηθεί λόγος αναιρέσεως πρέπει η 
αοριστία του δικογράφου της αγωγής να έχει προταθεί στο δικαστήριο της ουσίας και 
το περιστατικό αυτό να αναφέρεται στο αναιρετήριο (ΑΠ 1508/2003).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 341, 648, 655,  
ΚΠολ∆: 216, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 14, 562,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 
 
∆ανεισµός εργασίας - Εταιρείες Προσωρινής Απασχόλησης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 436 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Εταιρείες Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ). Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Με τις διατάξεις των άρθρων 20 έως 26 του Ν. 2956/2001 (όπως ίσχυαν, ως εκ του 
χρόνου έναρξης της παρούσας αντιδικίας, πριν από την αντικατάστασή τους µε τα 
άρθρα 3 του Ν. 3846/2010 και 17 του ν. 3899/2010), ρυθµίζεται η παροχή εργασίας 
διά µέσου των Εταιρειών Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ). Ειδικότερα, σύµφωνα 
µε τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 20, οι ΕΠΑ, ως άµεσοι εργοδότες, έχουν ως 
αποκλειστικό αντικείµενο δραστηριότητας τη διάθεση σε άλλους, ως έµµεσους 
εργοδότες, προσωπικού που προσλαµβάνουν οι ίδιες προκειµένου να απασχοληθεί 
στους έµµεσους εργοδότες µε τη µορφή προσωρινής απασχόλησης, δηλαδή για 
περιορισµένο χρονικό διάστηµα. Σύµφωνα µε τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 
22, η διάρκεια της απασχόλησης του µισθωτού από τον έµµεσο εργοδότη δεν 
επιτρέπεται να είναι µεγαλύτερη από οκτώ µήνες. Επιτρέπεται η έγγραφη ανανέωση 
για τον ίδιο έµµεσο εργοδότη µε την προϋπόθεση ότι η συνολική διάρκεια της 
ανανέωσης δεν θα υπερβαίνει τους οκτώ µήνες, χωρίς να επέρχεται µετατροπή της 
υπάρχουσας σύµβασης εργασίας σε σύµβαση αορίστου χρόνου. Σε περίπτωση 
συνέχισης της απασχόλησης του µισθωτού από τον έµµεσο εργοδότη µετά τη λήξη 
της διάρκειάς της και της τυχόν ανανέωσής της για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο 
από δύο µήνες, η σύµβαση εργασίας του µισθωτού µε την εταιρεία προσωρινής 
απασχόλησης θεωρείται ότι µετατρέπεται αυτοδίκαια σε σύµβαση εργασίας αορίστου 
χρόνου µεταξύ του µισθωτού και του έµµεσου εργοδότη. Από τις διατάξεις αυτές 
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προκύπτει σαφώς ότι, αν η απασχόληση τού κατά δανεισµό µισθωτού από τον ίδιο 
έµµεσο εργοδότη υπερβεί τους 18 µήνες, τότε η σύµβαση δανεισµού εργασίας 
µετατρέπεται αυτοδικαίως σε σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου µεταξύ του 
µισθωτού και του έµµεσου εργοδότη.  
- Σύµφωνα µε το άρθρο 559 αρ.19 ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν η απόφαση δεν 
έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει αιτιολογίες 
αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζήτηµα που ασκεί ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της 
δίκης. Ειδικότερα, αντιφατικές αιτιολογίες υπάρχουν όταν, κατά την κατάστρωση της 
ελάσσονος προτάσεως του δικανικού συλλογισµού, τα πραγµατικά περιστατικά, επί 
των οποίων το δικαστήριο της ουσίας στηρίζει την κρίση του, περιγράφονται µε τόσο 
σηµαντικές διαφορές από ένα σηµείο της απόφασης σε άλλο, ώστε να προκαλούνται 
αµφιβολίες ως προς το τι γίνεται δεκτό και το αν εφαρµόζεται ή δεν εφαρµόζεται 
ορθώς ο προσήκων κανόνας δικαίου.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 19,  
Νόµοι: 2956/2001, άρθ. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
Νόµοι: 3846/2012, άρθ. 3,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 
 
∆ιευθυντικό δικαίωµα - Καταχρηστική άσκηση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 589 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Καταχρηστική άσκηση διευθυντικού δικαιώµατος. Παράβαση κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων.  
- 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, εκτός αν το δικαίωµα αυτό, πλην των άλλων ασκείται καθ' υπέρβαση των 
αξιολογικών ορίων του άρθρου 281 ΑΚ. Εποµένως η άσκηση του διευθυντικού 
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 του Ν. 
2112/1920. Τέτοια περίπτωση µονοµερούς βλαπτικής µεταβολής της συµβάσεως 
εργασίας, κατά κατάχρηση του διευθυντικού δικαιώµατος, συντρέχει και όταν ο 
εργοδότης στα πλαίσια της οργανωτικής αναδιάρθρωσης της επιχειρήσεώς του, 
τοποθετεί το µισθωτό σε άλλη υπηρεσία σε σχέση µε εκείνη, στην οποία είχε 
τοποθετηθεί προηγουµένως, και µε άλλο αντικείµενο απασχολήσεως, εφόσον τα νέα 
αυτά καθήκοντα είναι υποδεέστερα για τον εργαζόµενο και συνεπάγονται άµεση ή 
έµµεση υλική ή ηθική βλάβη, µε την προσβολή της προσωπικότητάς του ως προς την 



 

[11] 
 

επαγγελµατική του αξία. Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο µισθωτός δικαιούται να 
ζητήσει, εκτός των άλλων, όπως προκύπτει από το συνδυασµό των διατάξεων των 
άρθρων 57, 59, 281, 648, 652, 914 και 932 Α.Κ. και 7 του Ν. 2112/1920 χρηµατική 
ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που υπέστη από τον υποβιβασµό του (Ολ.Α.Π. 
11/2007).  
- Παράβαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου, που ιδρύει το λόγο αναιρέσεως του άρθρου 
559 αρ.1 ΚΠολ∆ υπάρχει, εφόσον αυτός δεν εφαρµοσθεί, ενώ συνέτρεχαν οι 
προϋποθέσεις εφαρµογής του, ή εάν αυτός εφαρµοσθεί, ενώ δεν έπρεπε ή εάν 
εφαρµοσθεί εσφαλµένα, ενώ έλλειψη νόµιµης βάσης, που ιδρύει το λόγο αναιρέσεως, 
από το άρθρο 559 αρ.19 του ίδιου Κώδικα, υπάρχει, όταν στην ελάσσονα πρόταση 
του δικανικού 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.  
- Κατά το άρθρο 559 αρ.8 του ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται και αν το δικαστήριο της 
ουσίας παρά το νόµο δεν έλαβε υπόψη πράγµατα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη 
επίδραση στην έκβαση της δίκης. Ως "πράγµατα" κατά την έννοια της διατάξεως 
αυτής θεωρούνται οι ισχυρισµοί που έχουν αυτοτελή ύπαρξη και τείνουν σε 
θεµελίωση ή κατάργηση ουσιαστικού ή δικονοµικού δικαιώµατος, το οποίο 
ασκήθηκε είτε ως επιθετικό, είτε ως αµυντικό µέσο, όχι δε και οι αρνητικοί της 
αγωγής ή της ενστάσεως ισχυρισµοί, που αποκρούονται µε την παραδοχή ως βάσιµων 
των θεµελιωτικών της αγωγής ή της ενστάσεως γεγονότων, ούτε οι ισχυρισµοί που 
συνιστούν επιχειρήµατα ή συµπεράσµατα των διαδίκων ή του δικαστηρίου από την 
εκτίµηση των αποδείξεων.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 57, 59, 281, 648, 652, 914, 932,  
ΚΠολ∆: 559 αρθ. 1, 559 αρθ. 8, 559 αρθ. 19, 
Νόµοι: 2112/1920, άρθ. 7,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 
 
∆ικηγόροι - ∆ικηγορική αµοιβή - Αναγκαστική απαλλοτρίωση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1027 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Προσδιορισµός αµοιβής δικηγόρου. Μη λήψη υπόψη 
πραγµάτων. 
- Στο άρθρο 18 παρ. 4 εδ. ε' του έχοντος εν προκειµένω εφαρµογή Ν. 2882/01 "περί 
αναγκαστικών απαλλοτριώσεων" (αφού η απαλλοτρίωση που αφορά η κρινόµενη 
αίτηση αναιρέσεως κηρύχθηκε την 24.4.2002) ορίζεται: "Σε περίπτωση εµπρόθεσµης 
αιτήσεως, το Εφετείο αποφαίνεται ενιαίως τόσο για την δικαστική δαπάνη της 
ενώπιον αυτού διαδικασίας, όσο και για την δικαστική δαπάνη του προσωρινού 
προσδιορισµού της αποζηµίωσης". Από την διάταξη αυτή συνάγεται ότι οι 
διαδικασίες για τον προσωρινό και οριστικό προσδιορισµό της καταβλητέας 
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αποζηµίωσης αφορούν τη διερεύνηση µίας και της αυτής διαφοράς. Γι' αυτό, αν 
παραστάθηκε και στις δυο διαδικασίες ο ίδιος δικηγόρος, του οφείλεται αµοιβή µια 
φορά και για τις δυο διαδικασίες, αφού ουσιαστικά µια µόνο φορά παρέσχε την 
εργασία του. Αν δεν υπάρχει ειδική συµφωνία, η αµοιβή του αυτή υπολογίζεται κατά 
τα άρθρα 98, 100 παρ. 1, 107, 110, 111 και 114 παρ. 5 του Ν∆ 3026/1954 "περί του 
Κώδικος ∆ικηγόρων" επί της αξίας του αντικειµένου της δίκης, που ταυτίζεται µε την 
οριστικά προσδιορισθείσα αποζηµίωση προς 3%, από το οποίο 2% για τη σύνταξη 
των αιτήσεων προσωρινού και οριστικού προσδιορισµού της αποζηµίωσης και το 1% 
για τη σύνταξη και κατάθεση προτάσεων (ΑΠ 1893/2007).  
- Kατά το άρθρο 559 αριθ. 8 του ΚΠολ∆, η απόφαση είναι αναιρετέα, αν (µεταξύ 
άλλων) το δικαστήριο 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 δικαιώµατος. 
Εξάλλου, κατά το άρθρο 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆, η απόφαση είναι αναιρετέα, αν δεν 
έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει αιτιολογίες 
αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζητήµατα που ασκούν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση ης 
δίκης. Περίπτωση ανεπαρκών αιτιολογιών συντρέχει, όταν τα περιστατικά, που 
δέχεται το δικαστήριο της ουσίας δεν είναι ικανά, για να ελεγχθεί αν αυτά µπορούν 
να συγκροτήσουν την έννοµη σχέση, την οποία στηρίζει το διατακτικό. Αντίφαση, 
εξάλλου, στις αιτιολογίες υπάρχει, όταν δεν προκύπτει από την απόφαση, ποια 
πραγµατικά περιστατικά δέχθηκε το δικαστήριο, ώστε, σε συνδυασµό µε το 
διατακτικό, να κριθεί περαιτέρω, αν στη συγκεκριµένη περίπτωση συνέτρεχαν τα 
στοιχεία, για την εφαρµογή της διατάξεως, που εφαρµόσθηκε. Η έλλειψη, εξάλλου, 
αιτιολογίας, θα κριθεί στο σύνολό της, διότι δεν απαιτούνται χωριστές αιτιολογίες για 
κάθε κεφάλαιο των προτάσεων των διαδίκων, αλλά η αιτιολόγηση αυτών µπορεί να 
είναι ενωµένη µε άλλες αιτιολογίες, σε άλλα κεφάλαια των προτάσεων των διαδίκων 
ή να προκύπτει έµµεσα από αυτές. Η σύντοµη, εξάλλου διατύπωση του αιτιολογικού, 
δεν αποτελεί λόγο αναιρέσεως, αρκεί τα πραγµατικά περιστατικά να περιγράφονται 
µε σαφήνεια και πληρότητα.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 19,  
Κωδ∆ικ: 98, 100 παρ. 1, 107, 110, 111, 114, 
Νόµοι: 2882/2001, άρθ. 18,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 
 
∆ικηγόροι - ∆ικηγορική αµοιβή - ∆ιεκδίκηση νόµιµης αµοιβής 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 509 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- ∆ικηγορική αµοιβή. ∆ιεκδίκηση αµοιβής. Παραγραφή. Παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου. Πότε η ακυρότητα µέρους συνεπάγεται την ακυρότητα 
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ολόκληρης της δικαιοπραξίας. Καταχρηστική άσκηση δικαιώµατος. Μη λήψη υπόψη 
πραγµάτων. Παραµόρφωση του περιεχόµενου εγγράφου. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 91 § 1 του Ν∆ 3026/1954" περί κώδικας των 
∆ικηγόρων", ο δικηγόρος δικαιούται να λάβει παρά του εντολέως αυτού, πλην των 
δαπανών και αµοιβή για κάθε εργασία αυτού δικαστική ή εξώδικη ενώ κατά την § 1 
του άρθρου 92 του ίδιου κώδικα", τα της αµοιβής του δικηγόρου κανονίζονται κατά 
συµφωνίαν µετά του εντολέως αυτού ή του αντιπροσώπου του, περιλαµβάνουσαν είτε 
την όλη διεξαγωγήν της δίκης, είτε µέρος ή κατ' ιδίαν πράξεις αυτής ή άλλης πάσης 
φύσεως νοµικής εργασίας, εν ουδεµία δε περιπτώσει επιτρέπεται η αµοιβή να 
υπολείπεται την εν άρθρων 98 και εποµ. ελαχίστων ορίων αυτής". Σύµφωνα δε µε το 
εδάφιο β της τελευταίας αυτής διατάξεως, που προστέθηκε µε την § 3 του άρθρου 5 
του Ν∆/τος 4272/1962 και αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 8 του Ν. 1093/1980 "πάσα 
συµφωνία περί λήψεως µικροτέρας αµοιβής είναι άκυρος, ανεξαρτήτως του χρόνου 
συνάψεώς της". Από το συνδυασµό των εν λόγω διατάξεων, οι οποίες αποσκοπούν 
όχι µόνο στην προστασία του ιδιωτικού συµφέροντος του δικηγόρου ως εργαζόµενου, 
αλλά και στην κατοχύρωση του κύρους δικηγορικού λειτουργήµατος, συνάγεται ότι η 
αµοιβή του δικηγόρου ρυθµίζεται µε συµφωνία µεταξύ αυτού και του εντολέως του, 
µε την οποία ο τελευταίος αναθέτει στο δικηγόρο το δικαστικό ή εξώδικο χειρισµό 
µίας µόνο κατ' ιδίαν πράξεως ή του συνόλου των πράξεων που αφορούν 
συγκεκριµένη υπόθεση και αναλαµβάνει την υποχρέωση να του καταβάλει για το 
σύνολο των ενεργειών του ορισµένη αµοιβή και αν δεν καταρτίστηκε συµφωνία για 
την αµοιβή, ο δικηγόρος δικαιούται ως αµοιβή τα ελάχιστα όρια αυτής, που ορίζονται 
από τα άρθρα 98 επ. του δικηγορικού κώδικα, ενώ η συµφωνία για λήψη µικρότερης 
των ελαχίστων ορίων της καθορισµένης στα άρθρα 98 επ του ίδιου κώδικα, 
ανεξαρτήτως του χρόνου συνάψεώς του ήτοι πριν ή µετά την εκτέλεση της 
συµφωνηµένης εργασίας και υπό οποιαδήποτε µορφή και αν συνάπτεται, όπως 
αφέσεως χρέους, κατ' άρθρο 454 ΑΚ ή άλλης συµφωνίας, είναι άκυρη και κατ' άρθρο 
180 ΑΚ, θεωρείται µη γενόµενη. Εξάλλου, από το συνδυασµό των διατάξεων των 
άρθρων 98 επ. και 160 του κώδικα περί ∆ικηγόρων, ο δικηγόρος στον οποίο 
ανατέθηκε η εντολή ελέγχου των τίτλων ιδιοκτησίας ακινήτου και συντάξεως 
σχετικής εκθέσεως, κατ' εντολή εκείνου που προτίθεται να καταρτίσει δικαιοπραξία 
αγοράς του ακινήτου, είτε κτήσεως άλλου εµπράγµατου δικαιώµατος, εάν 
επακολουθήσει η κατά το επόµενο άρθρο 161 σύνταξη σχεδίου δηµοσίου εγγράφου, 
οφείλεται στο δικηγόρο αµοιβή, η οποία ορίζεται στο 1,5% του ποσού της αξίας του 
ακινήτου. Στην αµοιβή αυτή περιλαµβάνεται και εκείνη που προβλέπεται από το άνω 
άρθρο 161 του ίδιου κώδικα. Αν δεν επακολουθήσει σύνταξη εγγράφου ή σχεδίου, η 
οφειλόµενη αµοιβή στο δικηγόρο ορίζεται σε ποσοστό 1.3 που ορίζεται κατά τα 
ανωτέρω. Κατά δε το άρθρο 161 § 1 του άνω κώδικα όπως αυτό αντικαταστάθηκε 
από το άρθρο 25 του Ν. 723/1977 " δια την σύνταξη ιδιωτικών εγγράφων ή σχεδίων 
ιδιωτικών ή δηµοσίων εγγράφων περί πάσης φύσεως δικαιοπραξιών, το ελάχιστο 
όριον αµοιβής του δικηγόρου ορίζεται επί τη βάσει της αξίας του αντικειµένου αυτής: 
α) δια το µέχρι 5.000.001 δραχµών ποσόν, σε ποσοστό 1% και β) δια το από 
5.000.001δραχµών, ποσόν σε ποσοστό 0,5%,"κατά δε την § 5 του ίδιου άρθρου "επί 
δικαιοπραξίας επί πλειόνων αντικειµένων, το όριο τούτο κανονίζεται κατά τα 
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ανωτέρω, επί τη βάσει της αξίας που έχουν εν συνόλω τα αντικείµενα αυτά". Από τις 
διατάξεις αυτές προκύπτει, εκτός των άλλων, ότι προκειµένου περί εργολαβικής 
συµβάσεως που καταρτίστηκε µε βάση σχέδιο του ενάγοντος δικηγόρου, µε την 
οποία µεταβιβάζονται ποσοστά εξ αδιαιρέτου οικοπέδου, έναντι της κατασκευής 
οικοδοµής από ανεξάρτητες και αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες, ορισµένες των 
οποίων συµφωνείται να περιέλθουν στον οικοπεδούχο και ορισµένες στο εργολάβο, η 
αµοιβή του συντάξαντος το σχέδιο του εργολαβικού δικηγόρου κατ' εντολή του 
εργολάβου, καθορίζεται από την αξία των ιδιοκτησιών (διαµερισµάτων, κτισµάτων) 
που περιέρχονται στον εντολέα του εργολάβο, η κατασκευή των οποίων αποτελεί το 
αντικείµενο του έργου και όχι από την αξία όλων των ιδιοκτησιών που ανεγέρθησαν 
βάσει τη εργολαβικής συµβάσεως. Ως αξία του ακινήτου επί του οποίου υπολογίζεται 
το ανωτέρω ποσοστό (1,5%) της δικηγορικής αµοιβής νοείται η πραγµατική αγοραία 
αξία του.  
- Σύµφωνα µε το άρθρο 190 του κώδικα ∆ικηγόρων, οι απαιτήσεις των δικηγόρων για 
τις αµοιβές και τις δαπάνες τους παραγράφονται µετά από µία πενταετία, η οποία 
αρχίζει αν µεν πρόκειται για διοικητικές υποθέσεις ή εξώδικες πράξεις από το τέλος 
του έτους κατά το οποίο ενεργήθηκε η σχετική πράξη αν δε πρόκειται για δίκες από 
το τέλος του έτους κατά το οποίο ενεργήθηκε η τελευταία διαδικαστική πράξη. Από 
τη διάταξη αυτή συνάγεται ότι η αξίωση του δικηγόρου για την αµοιβή του γεννιέται 
και είναι δυνατή η δικαστική επιδίωξή της από το χρονικό σηµείο, κατά το οποίο 
ενήργησε την εξώδικη πράξη ή την τελευταία διαδικαστική πράξη στη δίκη, ή έπαυσε 
από οποιοδήποτε λόγο να εκπροσωπείται τον εντολέα του, ο χρόνος δεν της 
παραγραφής αρχίζει από το τέλος του έτους στο οποίο εµπίπτει η κατά τα ανωτέρω 
γένεση της αξιώσεως.  
- Περαιτέρω, κατά το άρθρο 251 ΑΚ, που εφαρµόζεται συµπληρωµατικά στις 
ρυθµιζόµενες από το προαναφερόµενο άρθρο 190 κώδικα ∆ικηγόρων περιπτώσεις, η 
παραγραφή αρχίζει από τότε που γεννήθηκε η αξίωση και είναι δυνατή η δικαστική 
της επιδίωξη. Κατά την έννοια της διατάξεως αυτής η δικαστική επιδίωξη της 
αξίωσης δεν είναι δυνατή και από νοµικούς λόγους, εφόσον δηλαδή συντρέχουν 
νοµικά κωλύµατα που καθιστούν αυτή αδύνατη, είτε γιατί το ορίζουν ρητές ειδικές 
διατάξεις που την απαγορεύουν ευθέως, είτε διότι υφίσταται αναβλητική ένσταση του 
µη απαιτητού ή ληξιπρόθεσµου της αξιώσεως, εξαιτίας συµφωνηµένης αναβλητικής 
αίρεσης ή προθεσµίας, η οποία έχει ως αναγκαίο κατά νόµο αποτέλεσµα τον 
αποκλεισµό της δικαστικής επιδιώξεως της απαιτήσεως για ορισµένο χρόνο, 
δεδοµένου ότι από το άρθρο 12 § 3 κώδικα ∆ικηγόρων, "επιτρέπεται συµφωνία 
εξαρτώσα την αµοιβή του δικηγόρου εξ οιασδήποτε αιρέσεως".  
- Με το λόγο αναιρέσεως του αριθ. 1 του άρθρου 559 ΚΠολ∆ ελέγχεται το σφάλµα 
στη µείζονα πρόταση (νοµική διάταξη), του νοµικού συλλογισµού ή στην υπαγωγή 
της ελάσσονος προτάσεως (πραγµατικές παραδοχές) στην µείζονα, εφόσον υπάρχει 
σφάλµα και στο διατακτικό. Αν το σφάλµα εντοπίζεται στην ελάσσονα πρόταση, ήτοι 
όταν η περιγραφή των περιστατικών είναι τόσο "ατελής", ή "ελλιπής" ή "αντιφατική", 
ώστε να µην µπορεί να διαγνωσθεί, αν τα περιστατικά υπάγονται στον εφαρµοστέο 
νοµικό κανόνα, η παράβαση ελέγχεται µε τον λόγο του αριθµού 19 του ίδιου άρθρου. 
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- Κατά το άρθρο 181 του ΑΚ, η ακυρότητα µέρους συνεπάγεται την ακυρότητα 
ολόκληρης της δικαιοπραξίας, αν συνάγεται ότι δεν θα επιχειρηθεί χωρίς το άκυρο 
µέρος της. Με τη διάταξη αυτή καθιερώνεται ερµηνευτικός κανόνας, κατά τον οποίο, 
εάν ένα µέρος της δικαιοπραξίας είναι άκυρο, αυτή ισχύει κατά το υπόλοιπο µέρος 
της, εκτός εάν συνάγεται ότι αυτή δεν θα επιχειρείτο χωρίς το άκυρο µέρος. 
Εποµένως, ο ισχυριζόµενος ότι η δικαιοπραξία, συνεπεία της ακυρότητας ενός 
µέρους της, είναι εξ ολοκλήρου άκυρη, οφείλει να επικαλεσθεί τα περιστατικά από τα 
οποία συνάγεται ότι οι δικαιοπρακτούντες (και επί συµβάσεως αµφότεροι οι 
συµβαλλόµενοι) απέδωσαν κατά τη σύναψη της δικαιοπραξίας τέτοια σπουδαιότητα 
στο άκυρο µέρος της, ώστε εάν γνώριζαν τότε την ακυρότητα του µέρους αυτού, δεν 
θα προέβαιναν στη σύναψη της σύµβασης. Και τούτο απαιτείται γιατί δεν πρόκειται 
περί ερµηνείας της πραγµατικής βούλησης των µερών, οπότε αυτή εξευρίσκεται 
σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 173 και 200 ΑΚ, αλλά περί αποδείξεως της 
υποθετικής βούλησης, η οποία θα προκύψει από την απόδειξη των πραγµατικών 
περιστατικών τα οποία επικαλείται ο ισχυριζόµενος την ακυρότητα της όλης 
δικαιοπραξίας προς συναγωγή της υποθετικής βούλησης. Εάν ο προτείνων την 
ακυρότητα του όλου δεν επικαλείται τα πραγµατικά περιστατικά, ο ισχυρισµός του 
είναι αόριστος και άρα απαράδεκτος. 
- Κατά την έννοια του άρθρου 281 ΑΚ, το δικαίωµα ασκείται καταχρηστικά και όταν 
η συµπεριφορά του δικαιούχου, που προηγήθηκε της ασκήσεώς του, και η 
πραγµατική κατάσταση που διαµορφώθηκε κατά το διάστηµα που µεσολάβησε, 
δηµιούργησαν στον οφειλέτη την εύλογη πεποίθηση ότι δεν θα ασκηθεί το δικαίωµα, 
σε τρόπο ώστε η µεταγενέστερη άσκησή του, που θα έχει επαχθείς για τον οφειλέτη 
συνέπειες, να µη δικαιολογείται επαρκώς και να υπερβαίνει προφανώς τα όρια που 
επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο κοινωνικός ή οικονοµικός σκοπός του 
δικαιώµατος. Μόνη η µακρόχρονη αδράνεια του δικαιούχου και όταν ακόµη 
δηµιούργησε στον οφειλέτη την πεποίθηση ότ δεν υπάρχει το δικαίωµα ή ότι δεν 
πρόκειται πλέον να ασκηθεί, δεν αρκεί για να καταστήσει καταχρηστική τη 
µεταγενέστερη άσκηση αυτού, αλλά, απαιτείται να συντρέχουν προσθέτως ειδικές 
συνθήκες και περιστάσεις, προερχόµενες κυρίως από την προηγηθείσα συµπεριφορά 
του δικαιούχου και του οφειλέτη, ενόψει των οποίων και της αδράνειας του 
δικαιούχου, η επακολουθούσα άσκηση του δικαιώµατος, που τείνει σε ανατροπή της 
καταστάσεως που δηµιουργήθηκε υπό τις παραπάνω ειδικές συνθήκες και 
διατηρήθηκε επί µακρό χρόνο, να εξέρχεται των ορίων που επιβάλλει η διάταξη του 
άρθρου 281 ΑΚ. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 8 ΚΠολ∆ ως πράγµατα των οποίων η λήψη 
ή η µη λήψη υπόψη από το δικαστήριο της ουσίας ιδρύει τον από τη διάταξη αυτή 
λόγο αναιρέσεως, νοούνται οι αυτοτελείς ισχυρισµοί που, υπό την προϋπόθεση της 
νόµιµης προτάσεώς τους, θεµελιώνουν ιστορικώς το αίτηµα της αγωγής, ανταγωγής ή 
ενστάσεως ή αντενστάσεως, ως και οι λόγοι εφέσεως που περιέχουν παράπονα κατά 
της πρωτοβάθµιας απόφασης. ∆εν συνιστούν "πράγµατα" η αιτιολογηµένη άρνηση 
της αγωγής, ανταγωγής ή ενστάσεως ή αντενστάσεως και τα συµπεράσµατα ή 
επιχειρήµατα από την εκτίµηση των αποδείξεων, όπως και η νοµική 
επιχειρηµατολογία των διαδίκων ή του ∆ικαστηρίου. Επίσης ο από την παραπάνω 
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διάταξη λόγος αναιρέσεως δεν στοιχειοθετείται αν το ∆ικαστήριο της ουσίας έλαβε 
υπόψη τον προταθέντα ισχυρισµό και τον απέρριψε για οποιοδήποτε λόγο, τυπικό ή 
ουσιαστικό. 
- Ο προβλεπόµενος από το άρθρο 559 αρ. 20 ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως για 
παραµόρφωση του περιεχόµενου εγγράφου ιδρύεται, όταν το ∆ικαστήριο της ουσίας 
υπέπεσε σε διαγνωστικό λάθος αναγόµενο δηλαδή στην ανάγνωση του εγγράφου µε 
την παραδοχή ότι περιέχει περιστατικά προδήλως διαφορετικά από εκείνα που 
πράγµατι περιλαµβάνει, όχι δε και όταν από το περιεχόµενο του εγγράφου, το οποίο 
σωστά διέγνωσε, συνάγει αποδεικτικό πόρισµα διαφορετικό από εκείνο που ο 
αναιρεσείων θεωρεί ορθό. Στην τελευταία περίπτωση πρόκειται για παράπονο 
αναφερόµενο στην εκτίµηση πραγµατικών γεγονότων, η οποία εκφεύγει από τον 
αναιρετικό έλεγχο. Πάντως για να θεµελιωθεί ο προαναφερόµενος λόγος αναιρέσεως 
θα πρέπει το ∆ικαστήριο 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 όταν το έχει συνεκτιµήσει απλώς µε άλλα αποδεικτικά µέσα, 
αναφορικά µε το πόρισµα στο οποίο κατέληξε για την ύπαρξη ή µη του αποδεικτικού 
γεγονότος. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 173, 180, 181, 200, 201, 251, 454,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 20, 
Κωδ∆ικ: 91, 92, 98 επ., 180, 181, 190,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * Ελ∆νη 2012.1266, σχολιασµός Ι.Ν.Κ. * Ελ∆νη 
2012.1268, σχολιασµός Ι.Ν.Κ. *  
 
∆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 ν. 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. Α.Κ. για τη διαζευκτική ενοχή, προκύπτει ότι 
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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 
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 
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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 
 
Ειδική πρόσθετη αµοιβή 176 Ευρώ - Υπάλληλοι ∆ηµοσίου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 923 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αρχή ισότητας. Επίδοµα 176 Ευρώ. ∆εν το δικαιούνται οι ειδικευόµενοι ιατροί. 
- Η µεταξύ εργαζοµένων που ανήκουν στην αυτή κατηγορία που παρέχουν την ίδια 
υπό τις αυτές συνθήκες και προσόντα εργασία, ισότητα της αµοιβής επιβάλλεται όταν 
πρόκειται για οικειοθελή εργοδοτική παροχή, από την αρχή της ίσης µεταχειρίσεως, 
που απορρέει τόσο από το άρθρο 288 ΑΚ, όσο και από το άρθρο 22 παραγρ. 1β του 
ισχύοντος Συν/τος, εφόσον και αυτό επιβάλλει την ισότητα της αµοιβής για 
παρεχοµένη εργασία ίσης αξίας. Από την αρχή αυτή που καθιερώνει δεν δεσµεύεται 
µόνο ο νοµοθέτης, ως προς την ίση σε σχέση µε την αµοιβή µεταχείριση των υπό τις 
αυτές εν γένει συνθήκες εργαζοµένων, αλλά συνάγεται συγχρόνως και κανόνας 
δηµοσίας τάξεως, µε τον οποίο παρέχεται απευθείας στον εργαζόµενο το δικαίωµα να 
αξιώσει από τον εργοδότη του την οικειοθελή παροχή που αυτός καταβάλλει σε άλλο 
µισθωτό του, ο οποίος ανήκει στην αυτή κατηγορία και παρέχει τις ίδιες, υπό τις 
αυτές συνθήκες, υπηρεσίες, ανεξάρτητα από το χρόνο προσλήψεως του. Αντίθετα, 
όταν πρόκειται για παροχή που χορηγείται µε διάταξη νόµου, η ισότητα της αµοιβής 
επιβάλλεται από το άρθρο 4 παραγρ. 1 του ισχύοντος Συντ/τος όπως και από το 
άρθρο 22 παραγρ. 1β αυτού, το οποίο αποτελεί ειδικότερη µορφή της αρχής της 
ισότητας που καθιερώνει το πρώτο και δεσµεύει, όπως εκτέθηκε, και το νοµοθέτη. 
∆ιαφοροποιήσεις ωστόσο της εν λόγω αµοιβής επιτρέπονται, επί εκουσίων µεν 
παροχών όταν αυτές είναι δίκαιες και εύλογες, ως δικαιολογούµενες από τη 
συνδροµή ειδικού και σοβαρού, κατ' αντικειµενική κρίση, λόγου, επί νοµοθετικών δε 
ρυθµίσεων αν επιβάλλονται από λόγους γενικότερου κοινωνικού ή δηµοσίου 
συµφέροντος. Αντίθετα, δεν παραβιάζεται η ως άνω συνταγµατική αρχή, όταν 
πρόκειται για παροχές προς πρόσωπα, τα οποία τελούν σε διαφορετικές 
(υπηρεσιακές, µισθολογικές) συνθήκες σε σχέση µε άλλους υπαλλήλους. Περαιτέρω, 
κατά το άρθρο 13 παρ. 1 του Ν. 2738/1999, ο οποίος εισήγαγε τον θεσµό των 
συλλογικών διαπραγµατεύσεων στη δηµόσια διοίκηση " η συλλογική 
διαπραγµάτευση για ρύθµιση ζητηµάτων, των όρων και συνθηκών απασχόλησης 
υπαλλήλων, που δε ρυθµίζονται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 3 του 
παρόντος, λόγω συνταγµατικών περιορισµών, µπορεί να καταλήγει σε συλλογική 
συµφωνία", ενώ κατά την παρ. 2 του ίδιου άρθρου " η συµφωνία αυτή δεν αποτελεί 
συλλογική σύµβαση εργασίας, συνεπάγεται όµως για το δηµόσιο ή ΝΠ∆∆ η ΟΤΑ: α) 
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είτε την έκδοση κανονιστικών πράξεων, εφόσον τα θέµατα της συµφωνίας µπορεί να 
ρυθµιστούν κανονιστικώς, βάσει υπάρχουσας σχετικής εξουσιοδότησης, β) είτε την 
προώθηση σχετικής νοµοθετικής ρυθµίσεως των θεµάτων της συµφωνίας". 
Ακολούθησε η έκδοση του Ν. 3016/2002 " Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέµατα 
µισθολογίου και άλλες διατάξεις", µε τον οποίο (για την υλοποίηση των συλλογικών 
συµφωνιών του άρθρου 13 Ν. 2738/ 1999) και µε το άρθρο 14 του οποίου ορίσθηκε 
ότι " µε κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµίας, Εσωτερικών, ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και του κατά περίπτωση αρµοδίου Υπουργού, 
ρυθµίζονται τα θέµατα των συλλογικών συµφωνιών, που συνάπτονται κατ' εφαρµογή 
των διατάξεων του άρθρου 13 Ν. 2738/1999 και αφορούν θέµατα µισθών και 
αµοιβών, συµπεριλαµβανοµένων και αυτών που υπεγράφησαν το 2001. Με όµοιες 
αποφάσεις, οι ρυθµίσεις της προηγουµένης παραγράφου είναι δυνατόν να 
επεκτείνονται, εν όλων ή εν µέρει, και στο λοιπό προσωπικό του ∆ηµοσίου, των 
οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης Ο.Τ.Α) και λοιπών Ν.Π.∆.∆., που δεν συµµετείχε 
στη σύναψη των συλλογικών συµφωνιών του άρθρου 13 Ν. 2738/1999 και µέχρι του 
ποσού των 176 ευρώ. Αν καταβάλλονται οπουδήποτε είδους πρόσθετες µισθολογικές 
παροχές, που υπολείπονται του ποσού των εκατόν εβδοµήντα έξι (176) ευρώ, 
επιτρέπεται να χορηγείται µόνο η διαφορά µέχρι του ποσού αυτού". Εξάλλου, 
σύµφωνα µε το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 2470/1997 (ενιαίο µισθολόγιο προσωπικού 
δηµόσιας διοίκησης), "Στις διατάξεις του νόµου αυτού υπάγονται οι µόνιµοι και 
δόκιµοι πολιτικοί υπάλληλοι: α) του ∆ηµοσίου, β) της Γραµµατείας των ∆ικαστηρίων 
και Εισαγγελιών, των Εµµίσθων Υποθηκοφυλακείων και Κτηµατολογικών Γραφείων 
της χώρας, γ) των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) και λοιπών Νοµικών 
Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου (ΝΠ∆∆), κατά δε την παρ. 2 του ίδιου άρθρου "δεν 
υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόµου: α) το διδακτικό προσωπικό των 
ανωτάτων και τεχνολογικών εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, β) το κύριο προσωπικό του 
Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, γ) οι υπάλληλοι του διπλωµατικού κλάδου του 
Υπουργείου Εξωτερικών καθώς και οι υπάλληλοι της Ειδικής Νοµικής Υπηρεσίας 
και της Ειδικής Νοµικής Υπηρεσίας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων του ίδιου 
Υπουργείου, δ) οι γιατροί του Εθνικού Συστήµατος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) και ε) κατηγορίες 
πολιτικών υπαλλήλων, που δεν εµπίπτουν ευθέως στις διατάξεις του Ν. 1505/1984, 
όπως τροποποιήθηκαν µε το Ν. 1810/1988". Με το άρθρο 1 παρ. 2, εξάλλου, του Ν. 
3205/2003 "ενιαίο µισθολόγιο, προσωπικού δηµόσιας διοίκησης" (µε το άρθρο 28 του 
οποίου καταργήθηκαν από 1-1-2004 τα άρθρα 1 έως και 27 και 29 έως 33 του ν. 
2470/1997, εκτός από το άρθρο 16 παρ. 2 αυτού), ορίσθηκε ότι "δεν υπάγονται στις 
διατάξεις του Μέρους Α' του παρόντος νοµού: α) κατηγορίες πολιτικών υπαλλήλων, 
που δεν εµπίπτουν ευθέως στις διατάξεις του Ν. 2470/1997 και β) λοιπές κατηγορίες 
πολιτικών υπαλλήλων και λειτουργών, που αµείβονται µε ειδικά µισθολόγια". Στην 
τελευταία αυτή κατηγορία υπάγονται, µεταξύ των άλλων (όπως δικαστικοί 
λειτουργοί, το κύριο προσωπικό του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, 
διπλωµατικοί υπάλληλοι κ.λπ.) και ιατροί του Εθνικού Συστήµατος Υγείας, όπως, α) 
ρητώς αναφέρεται στο άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 2470/1997 και β) σαφώς συνάγεται από 
τις διατάξεις των άρθρων 30 Ν. 1397/1983 (Εθνικό Σύστηµα Υγείας) και 43 
(κεφάλαιο Γ') του Ν. 3205)2003, µε τα οποία θεσπίζεται ειδικό µισθολόγιο γι' αυτούς. 
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Στο ιατρικό προσωπικό του Εθνικού Συστήµατος Υγείας, εξάλλου, υπάγονται και οι 
ειδικευόµενοι ιατροί (άρθρο 38 Ν. 1397)1983 και άρθρο 43 Ν. 3205/2003) καθώς και 
οδοντίατροι. Περαιτέρω, µε βάση το άρθρο 14 Ν. 3016/2002, εκδόθηκε σειρά 
υπουργικών αποφάσεων , µε τις οποίες χορηγήθηκε στους αναφερόµενους σ' αυτές 
δηµόσιους υπαλλήλους "µηνιαία ειδική παροχή", το ύψος της οποίας καθορίσθηκε µε 
αυτές (µέχρι του ποσού των 176 ευρώ). Κοινό χαρακτηριστικό των εν λόγω 
Υπουργικών αποφάσεων είναι η αναφορά τους ότι η εν λόγω "ειδική παροχή" 
χορηγείται στους υπαλλήλους (µόνιµους ή µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου), "των 
οποίων οι αποδοχές διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 2470/1997", δηλαδή (η ειδική 
αυτή παροχή χορηγήθηκε) στο προσωπικό της δηµόσιας διοίκησης, οι αποδοχές του 
οποίου ρυθµίζονται σύµφωνα µε το ενιαίο µισθολόγιο, που καθιερώθηκε µε τον εν 
λόγω νόµο.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 288, 
ΚΠολ∆: 560, 
Σ: 4, 22,  
Νόµοι: 2470/1997, άρθ. 1 - 27, 29, 
Νόµοι: 2738/1999, άρθ. 13, 14, 
Νόµοι: 3016/2002,  
Νόµοι: 3205/2003, άρθ. 43,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 
 
Εργατικό ατύχηµα - Αγωγή αποζηµιώσεως από εργατικό ατύχηµα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1858 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Εργατικό ατύχηµα. 
- Κατά το άρθρ. 1 του Ν. 551/1915 "περί ευθύνης προς αποζηµίωσιν των εξ 
ατυχηµάτων εν τη εργασία παθόντων εργατών ή υπαλλήλων", όπως κωδικοποιήθηκε 
µε το Β∆ της 24.7/25.8.1920 και διατηρήθηκε σε ισχύ µε το άρθρ. 38 εδ.α ΕισΝΑΚ, 
ως ατύχηµα από βίαιο συµβάν, το οποίο επήλθε κατά την εκτέλεση της εργασίας ή εξ 
αφορµής αυτής σε εργάτη ή υπάλληλο των εργασιών ή επιχειρήσεων που 
αναφέρονται στο άρθρ. 2 του ίδιου νόµου (εργατικό ατύχηµα), θεωρείται κάθε βλάβη, 
η οποία είναι αποτέλεσµα βίαιης και αιφνίδιας επενέργειας εξωτερικού αιτίου, 
άσχετου µεν µε τη σύσταση του οργανισµού του παθόντος και τη βαθµιαία φθορά του 
από τις συνθήκες της εργασίας, αλλά συνδεόµενου οπωσδήποτε µ' αυτή λόγω της 
εµφάνισής του κατά την εκτέλεσή της ή εξ αφορµής αυτής, δηλαδή θα πρέπει το 
αίτιο, στο οποίο οφείλεται το εργατικό ατύχηµα, να µην ανάγεται αποκλειστικά στην 
οργανική ή παθολογική προδιάθεση του παθόντος και το οποίο συνεπώς δεν θα 
συνέβαινε χωρίς την εργασία και τις περιστάσεις εκτέλεσής της (ΟλΑΠ 1287/1986). 
Σε περίπτωση τέτοιου ατυχήµατος οφείλεται κατ' αρχήν η προβλεπόµενη από το 
άρθρ. 3 του ως άνω νόµου αποζηµίωση, για την οποία η ευθύνη του εργοδότη είναι 
αντικειµενική, δηλαδή αυτός ευθύνεται σε καταβολή της αποζηµίωσης ανεξάρτητα 
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από την ύπαρξη πταίσµατός του ή πταίσµατος των προστηθέντων από αυτόν 
προσώπων, µπορεί δε κατ' εφαρµογή του άρθρ. 16 παρ. 4 εδ.(α), (β) και (γ) του Ν. 
551/1915 να µειωθεί, κατά την κρίση του δικαστηρίου, η αποζηµίωση µέχρι το µισό 
της µόνον όταν ο παθών επέδειξε την ειδική αµέλεια που συνίσταται στην από µέρους 
του αδικαιολόγητη παράβαση των διατάξεων νόµων, διαταγµάτων ή συναφών 
κανονισµών, που θέτουν τους όρους ασφάλειας στην εργασία και έχουν εκδοθεί από 
την αρµόδια αρχή ή τον κύριο της επιχείρησης, εφόσον στην τελευταία περίπτωση 
κυρώθηκαν από την αρχή. Πλήρη αποζηµίωση κατά το κοινό δίκαιο έχουν το 
δικαίωµα κατά το άρθρ. 16 παρ. 1 του Ν. 551/1915 να ζητήσουν ο παθών από 
εργατικό ατύχηµα και σε περίπτωση θανάτου του οι προσδιοριζόµενοι στο άρθρ. 6 
του Ν. 551/1915 συγγενείς του µόνον όταν το ατύχηµα µπορεί να αποδοθεί σε δόλο 
του εργοδότη ή των προστηθέντων από αυτόν προσώπων ή όταν έγινε σε εργασία ή 
επιχείρηση στην οποία δεν τηρήθηκαν οι παραπάνω διατάξεις για τους όρους 
ασφάλειας και σε αιτιώδη µ' αυτές συνάφεια. Τέτοιες διατάξεις είναι ειδικότερα 
µόνον εκείνες που προβλέπουν συγκεκριµένα µέτρα, µέσα και τρόπους προς επίτευξη 
της ασφάλειας των εργαζοµένων και όχι τρίτων, δηλαδή δεν αρκεί ότι το ατύχηµα 
επήλθε από την παράβαση όρων, οι οποίοι επιβάλλονται µόνον από την κοινή 
αντίληψη, την υποχρέωση πρόνοιας και την απαιτούµενη στις συναλλαγές επιµέλεια, 
χωρίς κατά τα λοιπά να προβλέπονται από ειδική διάταξη νόµου (ΟλΑΠ 26/1995, ΑΠ 
274/2000). Σε περίπτωση πάντως που ο παθών από εργατικό ατύχηµα υπάγεται στην 
ασφάλιση του ΙΚΑ, ο εργοδότης, όπως συνάγεται από τις διατάξεις των άρθρ. 34 παρ. 
2 και 60§3 του ΑΝ 1846/1951 "περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων", σε συνδυασµό και µε 
τις διατάξεις των άρθρ. 16 παρ. 1 και 3 του Ν. 551/1915, απαλλάσσεται από κάθε 
υποχρέωση αποζηµίωσης του παθόντος, είτε αυτή είναι η κατά το κοινό δίκαιο 
αποζηµίωση είτε πρόκειται για την ειδική αποζηµίωση του Ν. 551/1915 και µόνον αν 
το ατύχηµα οφείλεται σε δόλο του εργοδότη ή των προστηθέντων από αυτόν 
προσώπων υποχρεούται αυτός να καταβάλει στον παθόντα τη διαφορά µεταξύ της 
οφειλόµενης κατά το κοινό δίκαιο αποζηµίωσης και του ολικού ποσού των 
χορηγούµενων σ' αυτόν από το ΙΚΑ παροχών. Η ως άνω απαλλαγή αφορά όχι µόνο 
την περίπτωση που το ατύχηµα προκλήθηκε από ενέργεια ή παράλειψη του εργοδότη 
ή του παθόντος, αλλά και όταν αυτό προκλήθηκε από ενέργεια ή παράλειψη των 
προσώπων που προστήθηκαν από τον εργοδότη, τα οποία επίσης καλύπτονται από 
την απαλλαγή (ΟλΑΠ 1267/1976), ενώ καλύπτεται και η περίπτωση της ειδικής 
αµέλειας, που αφορά, κατά τα προεκτεθέντα, την παράβαση ειδικών διατάξεων για 
τους όρους ασφάλειας των εργαζοµένων. Σε όλες όµως τις περιπτώσεις ο παθών από 
εργατικό ατύχηµα, ασφαλισµένος ή όχι στο ΙΚΑ, και αναλόγως τα µέλη της 
οικογένειάς του, διατηρούν κατά του εργοδότη ή των προστηθέντων από αυτόν 
προσώπων τις αξιώσεις τους για χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή 
ψυχικής οδύνης, εφόσον το ατύχηµα οφείλεται σε πταίσµα τους, που συνιστά εν 
προκειµένω και η αµέλεια ως προς την τήρηση των προβλεπόµενων από γενικές ή 
ειδικές διατάξεις όρων ασφάλειας των εργαζοµένων και όχι µόνον η ως άνω ειδική 
αµέλεια (ΑΠ 412/2008), αφού η αξίωση χρηµατικής ικανοποίησης της ηθικής βλάβης 
ή ψυχικής οδύνης τους κατά τα άρθρ. 299 και 932 ΑΚ είναι διαφορετικής φύσης και 
δεν καλύπτεται από την απαλλαγή τους από κάθε υποχρέωση για αποζηµίωση ή από 
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την ειδική αποζηµίωση κατά το ν. 551/1915, που αφορούν αξιώσεις καθαρά 
περιουσιακού χαρακτήρα (ΟλΑΠ 1117/1986, ΑΠ 855/2010). Η υποχρέωση 
αποζηµίωσης κατά το κοινό δίκαιο ρυθµίζεται κυρίως από το άρθρ. 914 ΑΚ, 
σύµφωνα µε το οποίο, όποιος ζηµίωσε άλλον παράνοµα και υπαίτια έχει υποχρέωση 
να τον αποζηµιώσει, κατά τα οριζόµενα ειδικότερα στα άρθρ. 297 και 298 ΑΚ. Από 
τις διατάξεις των παραπάνω άρθρων, συνδυαζόµενες και µε τις διατάξεις των άρθρ. 
330 ΑΚ και 15 ΠΚ, συνάγεται ότι παράνοµη είναι κάθε προσβολή στα δικαιώµατα ή 
συµφέροντα άλλου που προστατεύονται από το νόµο. Η παράνοµη συµπεριφορά ως 
όρος της αδικοπραξίας, µπορεί να συνίσταται σε θετική πράξη ή παράλειψη, εφόσον 
στην τελευταία περίπτωση υπήρχε ιδιαίτερη νοµική υποχρέωση προφύλαξης του 
προσβληθέντος δικαιώµατος ή συµφέροντος και αποτροπής του ζηµιογόνου 
αποτελέσµατος. Αυτό συµβαίνει όταν υφίσταται από το νόµο ή από δικαιοπραξία ή 
από την καλή πίστη κατά την κρατούσα κοινωνική αντίληψη και το γενικό πνεύµα 
του δικαίου υποχρέωση προστασίας, όπως όταν µε προηγούµενη πράξη του 
δηµιούργησε κάποιος κατάσταση επικινδυνότητας, χωρίς να έχει λάβει τα αναγκαία 
µέτρα για την αποτροπή του κινδύνου. Τέτοια υποχρέωση προστασίας υπάρχει και 
για τον εργοδότη τόσο από τη γενική διάταξη του άρθρ. 662 ΑΚ όσο και κυρίως από 
τις διατάξεις της ειδικής εργατικής νοµοθεσίας, στις οποίες περιλαµβάνονται και οι 
διατάξεις του Ν. 1396/1983, που ρυθµίζουν τις υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των 
µέτρων ασφάλειας στις οικοδοµές και λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα, παραπέµποντας 
µεταξύ άλλων και στα προβλεπόµενα µε το Π∆ 1073/1981 µέτρα ασφάλειας. Έτσι 
κατά µεν το άρθρ. 4 παρ. 1 του Ν. 1396/1983, σε περίπτωση που δεν ανατίθεται η 
εκτέλεση ολόκληρου του έργου σε έναν εργολάβο, ο κύριος του έργου είναι 
υποχρεωµένος να λαµβάνει πριν από την εγκατάσταση κάθε εργολάβου ή 
υπεργολάβου τµήµατος του έργου και να τηρεί, όσο διαρκεί το έργο αυτού, όλα τα 
µέτρα ασφάλειας, που του υποδεικνύει ο επιβλέπων το έργο, εφόσον αυτά δεν 
αφορούν σε τµήµατα του έργου που ανέλαβαν και εκτελούν εργολάβοι ή 
υπεργολάβοι, κατά δε το άρθρ. 5 παρ. 1 του ίδιου νόµου, ο εργολάβος και ο 
υπεργολάβος τµήµατος του έργου είναι συνυπεύθυνοι και υποχρεούνται να 
λαµβάνουν και να τηρούν όλα τα µέτρα ασφάλειας που αφορούν στο τµήµα του 
έργου που ανέλαβαν, ανεξάρτητα εάν αυτό εκτελείται ολόκληρο ή κατά τµήµατα µε 
υπεργολάβους. Κατά την έννοια των παραπάνω διατάξεων του Ν. 1396/1983 ο 
εργολάβος τµήµατος του έργου δεν έχει µεν υποχρέωση να λαµβάνει και να τηρεί 
µέτρα ασφάλειας για προηγούµενα τµήµατα του έργου, για τα οποία αντίστοιχη 
υποχρέωση έχουν οι εργολάβοι ή οι υπεργολάβοι των τµηµάτων αυτών ή αναλόγως ο 
κύριος του έργου, όµως αν τα µέτρα αυτά δεν έχουν ληφθεί, οφείλει να µην αρχίσει 
την εκτέλεση του δικού του τµήµατος του έργου, διότι διαφορετικά εκθέτει σε 
κίνδυνο την ασφάλεια του προσωπικού του και υποχρεούται συνεπώς σε περίπτωση 
πρόκλησης ζηµίας να αποζηµιώσει τους παθόντες, αφού µε την παράλειψή του και 
την ανοχή του στην έλλειψη των αναγκαίων µέτρων ασφάλειας δηµιούργησε και ο 
ίδιος κατάσταση επικινδυνότητας για το προσωπικό του. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 297, 298, 299, 300, 330, 914, 926, 932,  
ΕισΝΑΚ: 38,  
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ΠΚ: 15, 
Νόµοι: 551/1915, άρθ. 1, 6, 16, 
ΑΝ: 846/1951, άρθ. 34,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 
 
Εργατικό ατύχηµα - Αγωγή αποζηµιώσεως από εργατικό ατύχηµα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 998 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Εργατικό ατύχηµα. Καταγγελία σύµβασης εργασίας. Καταχρηστική καταγγελία. 
Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Από τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 551/1915, που κωδικοποιήθηκε µε το Β.∆. 
της 24-7/25-8-1920 και διατηρήθηκε σε ισχύ και µετά την εισαγωγή του ΑΚ (άρθρο 
38 εδάφ. α' ΕισΝΑΚ), προκύπτει ότι εργατικό ατύχηµα, δηλαδή ατύχηµα από βίαιο 
συµβάν, που επέρχεται σε εργάτη ή υπάλληλο των αναφεροµένων στο άρθρο 2 του 
ως άνω νόµου επιχειρήσεων, θεωρείται και ο τραυµατισµός του µισθωτού εξαιτίας 
έκτακτης και αιφνίδιας επενέργειας εξωτερικού αιτίου, άσχετου προς την σύσταση 
του οργανισµού του παθόντος, αλλά συνδεοµένου µε την εργασία του, λόγω της 
εµφανίσεώς του κατά την εκτέλεση ή µε αφορµή την εκτέλεση αυτής. 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 
εκείνες πραγµατικές συνθήκες και περιστάσεις, που ήταν αναγκαίες για την επέλευσή 
του και οι οποίες δεν θα υπήρχαν χωρίς την εργασία.  
- Κατά το άρθρο 16 του Ν. 551/1915, ο παθών από εργατικό ατύχηµα του άρθρου 1 
αυτού δικαιούται να ζητήσει πλήρη αποζηµίωση, κατά τις διατάξεις του κοινού 
αστικού δικαίου, µόνο όταν το ατύχηµα µπορεί να αποδοθεί σε δόλο του εργοδότη ή 
των προστηθέντων από αυτόν ή όταν επήλθε σε εργασία ή επιχείρηση, στην οποία 
δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις ισχυόντων νόµων, διαταγµάτων ή κανονισµών για τους 
όρους ασφαλείας των εργαζοµένων και εξαιτίας της µη τηρήσεως των διατάξεων 
αυτών. Όµως, σε κάθε περίπτωση, δηλαδή και όταν ακόµη ο εργοδότης 
απαλλάσσεται από την υποχρέωση προς αποζηµίωση, ο παθών από εργατικό ατύχηµα 
διατηρεί την αξίωση περί χρηµατικής ικανοποιήσεως λόγω ηθικής βλάβης κατά του 
εργοδότη, εφόσον το ατύχηµα οφείλεται σε πταίσµα (δόλο ή αµέλεια οποιασδήποτε 
µορφής) αυτού ή των προστηθέντων από τον ίδιο προσώπων, που κρίνεται κατά το 
κοινό δίκαιο (άρθρα 914, 922, 932 ΑΚ), µη απαιτουµένης της συνδροµής του ειδικού 
πταίσµατος της µη τηρήσεως των επιβαλλοµένων όρων ασφαλείας.  
- 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, 
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δηλαδή της µη υπερβάσεως των ορίων που επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη 
ή ο κοινωνικός ή ο οικονοµικός σκοπός του δικαιώµατος, η υπέρβαση δε των ορίων 
αυτών καθιστά άκυρη την καταγγελία, σύµφωνα µε τα άρθρα 174 και 180 του ΑΚ. 
Εξάλλου, η καταγγελία της συµβάσεως εργασίας από τον εργοδότη είναι άκυρη, ως 
καταχρηστική, όταν υπαγορεύεται από ταπεινά ελατήρια που δεν εξυπηρετούν τον 
σκοπό του δικαιώµατος, όπως συµβαίνει στις περιπτώσεις που η καταγγελία 
οφείλεται σε εµπάθεια, µίσος ή έχθρα ή σε λόγους εκδικήσεως, συνεπεία 
προηγηθείσας νόµιµης, αλλά µη αρεστής στον εργοδότη, συµπεριφοράς του 
εργαζοµένου, ή όταν γίνεται για οικονοµοτεχνικούς λόγους, δηλαδή για την 
αναδιοργάνωση της επιχειρήσεως του εργοδότη, που καθιστά αναγκαία την µείωση 
του προσωπικού, εφόσον όµως οι λόγοι αυτοί είναι προσχηµατικοί και υποκρύπτουν 
πράγµατι µίσος, εµπάθεια ή κακοβουλία ή όταν είναι πραγµατικοί, αλλά δεν έγινε 
επιλογή των απολυοµένων µε αντικειµενικά κριτήρια (υπηρεσιακά ή κοινωνικά).  
- Κατά την διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται µόνο αν 
παραβιάσθηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο περιλαµβάνονται και οι 
ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών. Ο κανόνας δικαίου παραβιάζεται, αν δεν 
εφαρµοσθεί, ενώ συνέτρεχαν οι πραγµατικές προϋποθέσεις για την εφαρµογή του, ή 
αν εφαρµοσθεί, ενώ δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις αυτές, καθώς και αν 
εφαρµοσθεί εσφαλµένα, η δε παραβίαση εκδηλώνεται είτε µε ψευδή ερµηνεία, είτε µε 
κακή εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη υπαγωγή.  
- Ο αναιρετικός λόγος του άρθρου 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆ ιδρύεται, όταν στο 
αιτιολογικό της αποφάσεως του δικαστηρίου της ουσίας δεν περιέχονται καθόλου ή 
δεν περιγράφονται µε πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις τα πραγµατικά 
εκείνα γεγονότα, που είναι αναγκαία για να κριθεί αν στη συγκεκριµένη περίπτωση 
συντρέχουν ή όχι οι προϋποθέσεις εφαρµογής του 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 εξαγοµένου από αυτές αποδεικτικού πορίσµατος, εφόσον τούτο διατυπώνεται 
στην απόφαση σαφώς.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 59, 174, 180, 281, 648, 652, 653, 669, 914, 932,  
ΕισΝΑΚ: 38, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 
Νόµοι: 551/1915, άρθ. 1, 16,  
Νόµοι: 2112/1920, άρθ. 1,  
Νόµοι: 3198/1955, άρθ. 1, 5,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 
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Εργατικό ατύχηµα - Αγωγή αποζηµιώσεως από εργατικό ατύχηµα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 827 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Εργατικό ατύχηµα. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Κατά το άρθρο 1 του Β∆ της 24-7/25-8-1920, που κωδικοποίησε το N. 551/1914, ο 
οποίος διατηρήθηκε σε ισχύ µε το άρθρο 38 ΕΝΑΚ, ως εργατικό ατύχηµα θεωρείται 
οποιαδήποτε βλάβη, που επέρχεται σε εργάτη ή υπάλληλο των αναφεροµένων στο 
άρθρο 2 επιχειρήσεων, στις οποίες περιλαµβάνονται ρητώς και εκείνες στις οποίες 
γίνεται χρήση µηχανικών εργαλείων, κατά την εκτέλεση της εργασίας, προηγουµένως 
ή ύστερα από αυτήν, αλλά εξ αφορµής αυτής και οφείλεται σε αιφνίδιο βίαιο συµβάν, 
που προήλθε από εξωτερικά αίτια, ήτοι ξένα προς τον οργανισµό του παθόντος. Με 
την ως άνω διάταξη παρέχεται στα δικαιούµενα κατά τα οικεία άρθρα του 
κωδικοποιηµένου αυτού N. 551/1915 πρόσωπα, σε περίπτωση δε θανάτου 
εργαζοµένου, στους αναφεροµένους στο άρθρο 6 συγγενείς του παθόντος, δικαίωµα 
αποζηµιώσεως. Κατά το άρθρο 16 του ιδίου N. 551/1914, τα προαναφερόµενα 
πρόσωπα, αν το ατύχηµα µπορεί να αποδοθεί σε δόλο του εργοδότη ή προσώπων που 
αυτός έχει προστήσει στην υπηρεσία του (άρθρο 922 ΑΚ), έχουν επιλεκτικό δικαίωµα 
να ασκήσουν τις προς αποζηµίωση αξιώσεις τους, είτε σύµφωνα µε τις διατάξεις 
αυτού, είτε σύµφωνα µε τις διατάξεις του κοινού αστικού δικαίου, ήτοι τις διατάξεις 
των άρθρων 914, 922, σε συνδυασµό µε αυτές των άρθρων 297-298 ΑΚ.  
- Ο αναιρετικός λόγος του άρθρου 559 αρ. 11 περ. γ' ΚΠολ∆ ιδρύεται όταν το 
δικαστήριο δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα, που οι διάδικοι επικαλέσθηκαν και 
προσκόµισαν, είτε προς άµεση απόδειξη, είτε για συναγωγή δικαστικών τεκµηρίων. 
Εξάλλου, κατά την έννοια του πιο πάνω εδαφίου, για την ίδρυση του λόγου αυτού 
αναίρεσης αρκεί και µόνη η ύπαρξη αµφιβολιών για τη λήψη υπόψη από το 
δικαστήριο προσκοµισθέντων µε επίκληση αποδεικτικών µέσων, τα οποία το 
δικαστήριο έχει υποχρέωση να λαµβάνει υπόψη, κατά τις συνδυασµένες διατάξεις 
των άρθρων 335, 338, 339, 341 και 346 ΚΠολ∆.  
- Κατά το άρθρο 559 αρ. 19 ΚΠολ∆, επιτρέπεται αναίρεση, αν η απόφαση δεν έχει 
νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει αιτιολογίες αντιφατικές 
ή ανεπαρκείς επί ζητήµατος, που ασκεί ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 297, 298, 914, 922, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 19,  
Νόµοι: 551/1994,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 
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Εργατικό ατύχηµα - Μέτρα ασφαλείας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 596 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Εργατικό ατύχηµα. Μέτρα ασφαλείας. Ευθύνη εργοδότη και εργολάβου. Έλλειψη 
νόµιµης βάσης. αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 34 παρ. 2 και 60 παρ. 3 ΑΝ 1846 /1951 "περί 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων", συνδυαζόµενες και µε τις διατάξεις των άρθρων 16 παρ. 1 
και 3 του Ν. 551 /1915, προκύπτει ότι, όταν ο παθών από ατύχηµα, που έγινε έπειτα 
από βίαιο συµβάν κατά την εκτέλεση της εργασίας ή εξ αφορµής αυτής, υπάγεται 
στην ασφάλιση του ΙΚΑ, τότε ο εργοδότης απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση για 
αποζηµίωση του παθόντος αυτού, εκτός αν το ατύχηµα οφείλεται σε δόλο αυτού 
(εργοδότη) ή του προσώπου που προστήθηκε από αυτόν 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, οπότε υποχρεούται αυτός να καταβάλει στον παθόντα την από το ως άνω 
άρθρο 34 παρ. 2 προβλεπόµενη "διαφορά". Ο ασφαλισµένος στο ΙΚΑ παθών 
δικαιούται στις ως άνω (εκτός δόλου ) περιπτώσεις, µόνο τις παροχές που χορηγεί το 
ΙΚΑ- ∆ιατηρεί όµως ο παθών αυτός, την αξίωση του για χρηµατική ικανοποίηση, 
λόγω ηθικής βλάβης, ή ψυχικής οδύνης οι συγγενείς του παθόντος, σε περίπτωση 
θανάτου του, κατά του εργοδότη και του προσώπου που προστήθηκε απ' αυτόν, όταν 
το ατύχηµα οφείλεται σε πταίσµα τούτων, διότι η ως άνω απαλλαγή αυτών από κάθε 
υποχρέωση για αποζηµίωση, ήτοι για αξίωση εντελώς περιουσιακού χαρακτήρα, δεν 
καλύπτει και τη µη περιλαµβανόµενη σ' αυτήν ως άνω αξίωση για χρηµατική 
ικανοποίηση. ∆ιατηρεί, επίσης, ο παθών, ή οι συγγενείς του, το δικαίωµα 
αποζηµιώσεως και χρηµατικής ικανοποιήσεως εναντίον κάθε " τρίτου " υπαιτίου του 
εργατικού ατυχήµατος προσώπου, εφόσον το πρόσωπο αυτό είναι "διάφορο του κατά 
νόµον τούτον (551/1915) υπόχρεου προς αποζηµίωσιν". δηλαδή πρόσωπο άλλο από 
τον εργοδότη, τους προστηθέντες απ' αυτόν και τους εργαζοµένους στην επιχείρηση 
του εργατοϋπαλλήλους (ΟλΑΠ 117/1986).  
- Κατά το άρθρο 922 του ΑΚ, ο. κύριος ή ο προστήσας κάποιον άλλον σε µία 
υπηρεσία ευθύνεται για τη ζηµία που ο υπηρέτης ή ο προστηθείς προξένησε σε τρίτον 
παράνοµα κατά την υπηρεσία του. Πρόστηση είναι η τοποθέτηση, διορισµός 
χρησιµοποίηση από ένα πρόσωπο (τον προστήσαντα) ενός άλλου προσώπου (του 
προστηθέντος) σε θέση ή απασχόληση (διαρκή ή µεµονωµένη εργασία), που 
αποβλέπει στη διεκπεραίωση υποθέσεως ή υποθέσεων και γενικότερα στην 
εξυπηρέτηση των επαγγελµατικών, οικονοµικών ή άλλων συµφερόντων του πρώτου 
(προστήσαντος). Ειδικότερα, από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 922, 
681, 688 - 691 του ΑΚ, προκύπτει ότι γενικώς ο εργολάβος, αφού δεν εξαρτάται από 
τον εργοδότη, δεν θεωρείται ότι βρίσκεται σε σχέση προστήσεως µαζί του και 
συνεπώς είναι ανεύθυνος ο εργοδότης για τις υπαίτιες και άδικες πράξεις του 
εργολάβου ή των προστηθέντων από αυτόν προσώπων κατά την εκτέλεση του έργου. 
Μόνο στην περίπτωση, κατά την οποία ο εργοδότης έχει επιφυλάξει στον εαυτό του 
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τη διεύθυνση και επίβλεψη της εκτελέσεως του έργου, ο εργολάβος, αφού υπακούει 
στις οδηγίες και εντολές του εργοδότη, σε σχέση µε τον τρόπο εκπληρώσεως της 
υπηρεσίας του, θεωρείται ως προστηθείς (ΑΠ 936/2011, ΑΠ 1328/2010, ΑΠ 
432/2009).  
- Πταίσµα του εργοδότη του θανατωθέντος ή του κυρίου του έργου ή των 
προστηθέντων απ' αυτούς µε την έννοια της διατάξεως 914 ΑΚ, θεµελιώνεται και από 
τη µη τήρηση των διατάξεων του Π∆ 778 /1980,"περί µέτρων ασφαλείας κατά την 
εκτέλεση οικοδοµικών εργασιών" από τους κατά νόµο υπευθύνους του έργου (άρθρο 
1 ) καθώς και από το Π∆ 1073/1981 " Εργασίες αρµοδιότητας πολιτικού µηχανικού 
Μέτρα Ασφαλείας " και το Ν. 1386/1983, "Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των 
µέτρων ασφαλείας στις οικοδοµές και λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα". Συγκεκριµένα, 
κατά το άρθρο 2 του Ν. 1396/1983, για την εφαρµογή των διατάξεων του νόµου 
αυτού θεωρείται, "... 4) εργολάβος το πρόσωπο που συµβάλλεται µε µίσθωση έργου 
µε τον κύριο του έργου και αναλαµβάνει την εκτέλεση ολόκληρου τεχνικού έργου ή 
τµήµατος του, ανεξάρτητα από την ιδιότητα µε την οποία φέρεται ασφαλισµένος σε 
ασφαλιστικό οργανισµό ... 5) υπεργολάβος, το πρόσωπο που συµβάλλεται µε 
µίσθωση έργου µε τον εργολάβο και αναλαµβάνει την εκτέλεση ολόκληρου τεχνικού 
έργου ή τµήµατος του, ανεξάρτητα από την ιδιότητα µε την οποία φέρεται 
ασφαλισµένος σε ασφαλιστικό οργανισµό ... 7) επιβλέπων, το πρόσωπο που µε 
σύµβαση µε τον κύριο του έργου και σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, 
αναλαµβάνει την επίβλεψη της εφαρµογής της µελέτης και της εκτέλεσης τεχνικού 
έργου ή τµήµατος του, σύµφωνα µε τους κανόνες της επιστήµης και της τέχνης". 
Εξάλλου µε το άρθρο 4 του ως άνω νόµου ορίζεται, ότι σε περίπτωση που δεν 
ανατίθεται η εκτέλεση ολόκληρου του έργου σε έναν εργολάβο, ο κύριος του έργου 
είναι υποχρεωµένος να λαµβάνει πριν από την εγκατάσταση κάθε εργολάβου ή 
υπεργολάβου τµήµατος του έργου και να τηρεί όσο διαρκεί το έργο αυτού, όλα τα 
µέτρα ασφαλείας, τα οποία του υποδεικνύει ο επιβλέπων το έργο, εφόσον αυτά δεν 
αφορούν σε τµήµατα του έργου που ανέλαβαν να εκτελούν εργολάβοι ή 
υπεργολάβοι" και µε το άρθρο 3 και 5 του ίδιου νόµου (1396 /1983) ο εργολάβος και 
υπεργολάβος ολόκληρου ή τµήµατος του έργου ανεξάρτητα εάν αυτό εκτελείται 
ολόκληρο ή κατά τµήµατα µε υπεργολάβους, είναι συνυπεύθυνοι και υποχρεούνται 
µεταξύ άλλων, να λαµβάνουν και να τηρούν όλα τα µέτρα ασφαλείας που αφορούν 
ολόκληρο το έργο ή το τµήµα τούτου που ανέλαβαν. Περαιτέρω κατά το άρθρο 111 
του Π∆ 1073/1981 "Εργασίες αρµοδιότητας πολιτικού µηχανικού ...", "... εις τας 
οικοδοµικός και εν γένει εργοταξιακάς εργασίας παρίστανται ανελλιπώς, καθ' όλην 
την διάρκειαν της ηµερήσιας εργασίας οι νόµω υπόχρεοι εργοδόται ή οι εκπρόσωποι 
τούτων" και ότι το προσωπικό πρέπει να επιθεωρείται από τον υπεργολάβο και τον 
εργολάβο.  
- Κατά την έννοια του άρθρου 559 αρ. 19 του Κ.Πολ.∆ η απόφαση δεν έχει νόµιµη 
βάση όταν στις αιτιολογίες 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 µε ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης και έτσι δεν µπορεί να 
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ελεγχθεί αν στη συγκεκριµένη περίπτωση συνέτρεχαν οι όροι του κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου που εφαρµόσθηκε.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 681, 688, 689, 690, 691, 914, 922, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 19,  
Νόµοι: 551/1915, άρθ. 16,  
ΑΝ: 1846/1951, άρθ. 34,  
Π∆: 1073/1981, άρθ. 111,  
Νόµοι: 1396/1983, άρθ. 2,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 
 
Εργατικό ατύχηµα - Χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1021 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Εργατικό ατύχηµα. Ευθύνη εργολάβου και εργοδότη. Χρηµατική ικανοποίηση για 
ηθική βλάβη. Παραµόρφωση του περιεχοµένου εγγράφου. 
- 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 ... φωταγωγοί, τάφροι ... και 
άλλα επικίνδυνα χάσµατα ... πρέπει να εξασφαλίζονται περιµετρικώς δια στηθαίου 
µετά χειρολισθήρος ελαχίστου ύψους ενός (1.οο) 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 ... .  
- 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 
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 
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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 του 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, 
θεµελιώνεται και από τη µη τήρηση των διατάξεων : 1) του Π∆ 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∆ 1073/1981 "Εργασίες 
αρµοδιότητας πολιτικού µηχανικού Μέτρα Ασφαλείας (άρθρα 40, 82 παρ. 1) και 3) 
του Π∆ 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). 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. Σύµφωνα µε τις εν λόγω διατάξεις, καθώς και εκείνες των άρθρων 111 παρ. 2, 
118 αριθ. 4 και 216 παρ. 1 ΚΠολ∆, για το ορισµένο της αγωγής µε την οποία ζητείται 
η επιδίκαση χρηµατικής ικανοποιήσεως λόγω ψυχικής οδύνης από θανάτωση 
προσώπου σε εργατικό ατύχηµα, εξαιτίας του οποίου οι ενάγοντες, µέλη της 
οικογενείας του, υπέστησαν ψυχικό πόνο και στεναχώρια, πρέπει να εκτίθεται σ' αυτή 
(αγωγή), ο βαθµός συγγένειας των εναγόντων µε τον θανατωθέντα εργαζόµενο, η 
ύπαρξη εργασιακής σχέσεως µεταξύ αυτού και του υποχρέου, η βλάβη του σώµατος 
ή της υγείας και ο απ' αυτές θάνατος του εργαζοµένου, η επέλευση του ατυχήµατος 
κατά την εκτέλεση της εργασίας ή αφορµής, αυτής, η απόδοση του ατυχήµατος σε 
πταίσµα, ήτοι οποιασδήποτε µορφής αµέλεια του εργοδότη ή των προσώπων που 
αυτός έχει προστήσει στην υπηρεσία του, και στην περίπτωση της ειδικής αµέλειας ή 
µη τήρηση των ειδικών διατάξεων των ισχυόντων νόµων, διαταγµάτων ή κανονισµών 
για τους όρους ασφάλειας των εργαζοµένων και ότι το ατύχηµα δεν θα συνέβαινε 
χωρίς την εργασία και τις περιστάσεις εκτελέσεώς της. Τέτοια έκθεση των κατά νόµο 
γεγονότων θεωρείται ότι υπάρχει και όταν ιστορικά αναφέρεται στην αγωγή η 
χαρακτηριστική περιγραφόµενη µε αυτά ορισµένη έννοια, που αποτελεί στοιχείο του 
πραγµατικού του εφαρµοστέου κανόνα δικαίου, υπό την προϋπόθεση ότι το 
περιεχόµενό της είναι αναµφίβολα γνωστό αφού τα προκαθορισµένα χαρακτηριστικά 
στοιχεία µιας τέτοιας έννοιας υπονοούνται µε τη χρησιµοποίηση της λέξεως µε την 
οποία δηλώνεται.  
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- Ο προβλεπόµενος από το άρθρο 559 αρ. 20 ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως για 
παραµόρφωση του περιεχοµένου εγγράφου ιδρύεται, όταν το ∆ικαστήριο της ουσίας 
υπέπεσε σε διαγνωστικό λάθος αναγόµενο δηλαδή στην ανάγνωση του εγγράφου µε 
την παραδοχή ότι περιέχει περιστατικά προδήλως διαφορετικά από εκείνα που 
πράγµατι περιλαµβάνει, όχι δε και όταν από το περιεχόµενο του εγγράφου, το οποίο 
σωστά διέγνωσε, συνάγει αποδεικτικό πόρισµα διαφορετικό από εκείνο που ο 
αναιρεσείων θεωρεί ορθό. Στην τελευταία περίπτωση πρόκειται για παράπονο 
αναφερόµενο στην εκτίµηση πραγµατικών γεγονότων, η οποία εκφεύγει από τον 
αναιρετικό έλεγχο. Πάντως για να θεµελιωθεί ο προαναφερόµενος λόγος αναιρέσεως 
θα πρέπει το ∆ικαστήριο 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 όταν το έχει συνεκτιµήσει απλώς µε άλλα αποδεικτικά µέσα, 
αναφορικά µε το πόρισµα στο οποίο κατέληξε για την ύπαρξη ή µη του αποδεικτικού 
γεγονότος.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 914, 922, 932, 
ΕισΝΑΚ: 38, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 20, 
Π∆: 778/1980, άρθ. 1, 20, 21,  
Π∆: 1073/1981, άρθ. 40, 81, 
Π∆: 305/1996, άρθ. 12,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 
 
Καταγγελία της σύµβασης εργασίας - Άκυρη καταγγελία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 830 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Καταγγελία της σύµβασης εργασίας. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Μη λήψη υπόψη 
αποδεικτικών µέσων. 
- Κατά την έννοια της διατάξεως του άρθρου 669 του ΑΚ, σύµβαση εργασίας 
ορισµένου χρόνου υπάρχει όταν η διάρκειά της είναι σαφώς καθορισµένη, είτε γιατί 
συµφωνήθηκε ρητά ή σιωπηρά, είτε γιατί συνάγεται από τον σκοπό και το είδος της 
σύµβασης, από τη διάταξη δε του άρθρου 672 του ΑΚ προκύπτει ότι, όταν ο 
εργοδότης, χωρίς να τηρήσει την προθεσµία της λήξεώς της, καταγγείλει τη σύµβαση 
εξαρτηµένης εργασίας ορισµένου χρόνου χωρίς σπουδαίο λόγο, η καταγγελία είναι 
άκυρη και θεωρείται ότι δεν έγινε (άρθρα 174, 180 ΑΚ), µε αποτέλεσµα να 
εξακολουθεί να υφίσταται η εργασιακή σύµβαση, οπότε ο εργοδότης, αρνούµενος να 
αποδεχθεί τις υπηρεσίες του µισθωτού, οφείλει να του καταβάλει µισθούς 
υπερηµερίας (άρθρο 656 ΑΚ). Σπουδαίο λόγο καταγγελίας αποτελούν τα περιστατικά 
εκείνα - ακόµη και µεµονωµένα - τα οποία, ανεξαρτήτως της προέλευσής τους ή της 
ύπαρξης υπαιτιότητας, καθιστούν, σύµφωνα µε την καλή πίστη και τα συναλλακτικά 
ήθη, µη ανεκτή για τον καταγγέλλοντα τη συνέχιση της σύµβασης µέχρι την κανονική 
της λήξη, για τον προσδιορισµό δε του σπουδαίου λόγου συνεκτιµώνται οι 
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συγκεκριµένες περιστάσεις, όπως το είδος της εργασίας και η φύση της επιχείρησης. 
Τα περιστατικά µπορεί να είναι και τυχαία ή να οφείλονται σε ανώτερη βία, χωρίς να 
ενδιαφέρει στη σφαίρα ποιου από τα δύο µέρη γεννήθηκαν. Λαµβανοµένου δε υπόψη 
ότι ο σπουδαίος λόγος είναι αόριστη νοµική έννοια, η κρίση του δικαστηρίου της 
ουσίας ως προς την ορθή ή µη υπαγωγή σ' αυτή των συγκεκριµένων περιστατικών 
υπάγεται στον έλεγχο του Αρείου Πάγου.  
- Κατά την έννοια του άρθρου 559 αρ. 19 ΚΠολ∆, λόγος αναιρέσεως για έλλειψη 
νόµιµης βάσης ιδρύεται όταν από τις αιτιολογίες της αποφάσεως δεν προκύπτουν 
σαφώς τα περιστατικά που είναι αναγκαία για την κρίση του δικαστηρίου, στη 
συγκεκριµένη περίπτωση, περί της συνδροµής των νοµίµων όρων και προϋποθέσεων 
της διατάξεως που εφαρµόστηκε, ή περί της µη συνδροµής τούτων που αποκλείει την 
εφαρµογή της, καθώς και όταν έχει ανεπαρκείς ή αντιφατικές αιτιολογίες ως προς το 
νοµικό χαρακτηρισµό των περιστατικών που έγιναν δεκτά και έχουν ουσιώδη 
επίδραση στην έκβαση της δίκης.  
- Από τα άρθρα 335, 338, 339, 340 και 346 ΚΠολ∆ συνάγεται ότι το δικαστήριο της 
ουσίας, προκειµένου να σχηµατίσει την κρίση του για το αποδεικτικό πόρισµα 
αναφορικά µε τους πραγµατικούς ισχυρισµούς των διαδίκων, που έχουν ουσιώδη 
επίδραση στην έκβαση της δίκης και έχουν ανάγκη απόδειξης, υποχρεούται να λάβει 
υπόψη του όλα τα αποδεικτικά µέσα, τα οποία επικαλούνται και νόµιµα 
προσκοµίζουν οι διάδικοι, µεταξύ των οποίων και οι ένορκες βεβαιώσεις. Η 
παράβαση της ανωτέρω υποχρέωσης του δικαστηρίου της ουσίας ιδρύει τον 
προβλεπόµενο από το άρθρο 559 αρ. 11 λόγο αναίρεσης.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 174, 180, 656, 669, 671, 672,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 
 
Καταγγελία της σύµβασης εργασίας - Αποζηµίωση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 810 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Καζίνο Πάρνηθας. ΕΤΑ ΑΕ. Αποζηµίωση. Καταβολή αναλογούντος φόρου. 
Παραβίαση ερµηνευτικών διατάξεων των δικαιοπραξιών. Αναιρείται η 
προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Με το άρθρο 12 παρ. 1 Ν. 2336/1998 ιδρύθηκε η αναιρεσείουσα ανώνυµη εταιρεία, 
που αρχικά έλαβε την επωνυµία "ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΟΤ" και ακολούθως µετονοµάστηκε, µε το άρθρο 9 παρ. 4 Ν. 
2837/2000 σε "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και 
µε το άρθρο 2 παρ. 1 Ν. 3270/2004, σε "ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΑΕ". Σκοπός της εταιρείας αυτής, κατά το άρθρο 13 παρ. 1 Ν. 2636/1998, ήταν η 
διοίκηση, διαχείριση και αξιοποίηση της περιουσίας και των επιχειρηµατικών 
µονάδων του ΕΟΤ, στις οποίες περιλαµβανόταν και το Ξενοδοχείο-Καζίνο Πάρνηθας, 
που στη συνέχεια έλαβε τη µορφή ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία 
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"ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΑΕ". Με το άρθρο 10 παρ. 5 του Ν. 
2837/2000, από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού (δηλ. από 3-8-2000), 
καταργήθηκαν οι Υπηρεσίες αυτεπιστασίας του ΕΟΤ, στις οποίες περιλαµβανόταν 
και το Καζίνο-Ξενοδοχείο και Τελεφερίκ Πάρνηθας, και όλο το προσωπικό που 
υπηρετούσε σ' αυτές µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, 
µεταφέρθηκε αυτοδικαίως µε την ίδια εργασιακή σχέση στην "ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕ", ενώ στην παράγραφο 4 περ. β' του αυτού άρθρου, 
ορίστηκε ότι το εν λόγω προσωπικό θεωρείται από τον ίδιο χρόνο αυτοδικαίως 
αποσπασµένο στη ∆ιεύθυνση Καζίνο του Υπουργείου Ανάπτυξης. Στη συνέχεια, µε 
το άρθρο 1 του Ν. 3139/2003 (ΦΕΚ Α' 100/30-4-2003), η προβλεπόµενη στο εδάφιο 
α' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 ν. 2206/1994 άδεια λειτουργίας καζίνο στη "θέση 
του Μον Παρνές στην Πάρνηθα" χορηγείται αυτοδικαίως από τη δηµοσίευση του 
νόµου αυτού στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, στην "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ 
ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕ" και εισφέρεται, σύµφωνα µε όσα ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 5 
του νόµου αυτού, στην "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΑΕ", ενώ µε το άρθρο 
4 παρ. 6 το ιδίου νόµου, αντικαταστάθηκε το εδάφιο β' της παρ. 5 του άρθρου 10 του 
Ν. 2837/2000 ως εξής: "Με την ανάληψη της διοικήσεως, διαχειρίσεως ή 
εκµεταλλεύσεως των επιχειρηµατικών µονάδων της "Ε.Τ.Α. ΑΕ", Καζίνο -
Ξενοδοχείο - Τελεφερίκ Πάρνηθας και Καζίνο Κέρκυρας, από τις εταιρείες της 
παραγράφου 1, όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 2 του άρθρου 24 του ν. 
2919/2001, όλο το προσωπικό, που εργάζεται στις παραπάνω επιχειρηµατικές 
µονάδες µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, µεταφέρεται αυτοδικαίως µε την ίδια 
σχέση εργασίας και µε πλήρη διασφάλιση των εργασιακών και ασφαλιστικών του 
δικαιωµάτων στις εταιρείες αυτές, εκτός από όσους εργαζόµενους δηλώσουν 
εγγράφως και µέσα σε αποκλειστική προθεσµία ενός (1) µηνός προς την 
"ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕ", ότι επιθυµούν να παραµείνουν σε 
αυτήν ...". Με την παράγραφο 7 περ. β' δε του ιδίου άρθρου, ορίστηκε ότι το 
παραπάνω προσωπικό", µπορεί "µέσα σε τρία χρόνια από τη µεταφορά του στις 
εταιρείες της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Ν. 2837/2000 να υποβάλει αίτηση 
εθελουσίας αποχωρήσεως από την εργασία του. Η εταιρεία υποχρεούται να 
απαντήσει στην αίτηση αυτή µέσα σε προθεσµία τριών µηνών από την υποβολή της, 
διαφορετικά η αίτηση θεωρείται ότι δεν έγινε αποδεκτή. Σε περίπτωση αποδοχής της 
παραπάνω αίτησης ο εργαζόµενος που αποχωρεί δικαιούται αποζηµίωσης, διπλάσιας 
από την προβλεπόµενη για την καταγγελία συµβάσεως εργασίας. Όλες οι νόµιµες 
επιβαρύνσεις δεν περιλαµβάνονται στο ποσό της παραπάνω αποζηµίωσης και 
συνυπολογίζονται πέραν αυτής". Τέλος, µε την παρ. 3 του άρθρου 5 του ιδίου νόµου, 
ορίστηκε ότι "Το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού της "ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕ", κατά το µέρος που αποτελεί τον κλάδο "Καζίνο - 
Ξενοδοχείο - Τελεφερίκ Πάρνηθας" ... αποσπάται από την εταιρεία και εισφέρεται 
αυτοδικαίως στην εταιρεία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΑΕ". Από τις πιο 
πάνω διατάξεις προκύπτει, ότι το προσωπικό που ανήκε στην αναιρεσείουσα και 
υπηρετούσε µε απόσπαση στην επιχειρηµατική µονάδα Καζίνο - Ξενοδοχείο και 
Τελεφερίκ Πάρνηθας, από τη δηµοσίευση του Ν. 3139/2003, δηλαδή από τις 30-4-
2003, µεταφέρθηκε αυτοδικαίως στην "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ 



 

[33] 
 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ", εκτός από τους εργαζόµενους που έχουν δηλώσει εγγράφως 
µέσα σε αποκλειστική προθεσµία ενός µηνός προς την "Ε.Τ.Α. ΑΕ", ότι επιθυµούν να 
παραµείνουν σ' αυτήν. Παρέπεται δε, ότι οι εργαζόµενοι που υπέβαλαν εµπροθέσµως, 
δηλαδή µέχρι τις 31.5.2003, τη δήλωση αυτή προς την "Ε.Τ.Α. ΑΕ", και έτσι δεν 
µεταφέρθηκαν αυτοδικαίως στην "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΑΕ", αλλά 
παρέµειναν στο προσωπικό της "Ε.Τ.Α. ΑΕ", δικαιούνται οποιαδήποτε παροχή που 
θεµελιώνεται στην εργασιακή σχέση, από την τελευταία αυτή εταιρεία και όχι από 
την "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΑΕ". 
- Κατά το άρθρο 14 παρ. 1 του ν. 2238/1994, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 
παρ. 8 και 9 του Ν. 3091/2002, "Με την επιφύλαξη των διατάξεων της περιπτώσεως 
γ' της παραγράφου 4 του άρθρου 45, φορολογούνται αυτοτελώς, εξαντλουµένης της 
φορολογικής υποχρεώσεως, τα ποσά των αποζηµιώσεων που καταβάλλονται στους 
δικαιούχους µε βάση α) το άρθρο 1 του Β∆ 16/18 Ιουλίου 1920, β) το Ν. 2112/1920, 
γ) το άρθρο 94 του Ν∆ 3026/1954. Ο φόρος υπολογίζεται µε συντελεστή είκοσι τοις 
εκατό (20%) στο καθαρό ποσό της αποζηµιώσεως µετά την αφαίρεση ποσού είκοσι 
χιλιάδων (20.000) ευρώ και παρακρατείται κατά την πληρωµή της στο δικαιούχο. Με 
την επιφύλαξη των διατάξεων της περιπτώσεως γ' της παραγράφου 4 του άρθρου 45, 
οι διατάξεις αυτής της περιπτώσεως, εφαρµόζονται αναλόγως και για κάθε εφάπαξ 
αποζηµίωση που παρέχεται από οποιονδήποτε φορέα και για οποιοδήποτε λόγο 
διακοπής της σχέσεως, η οποία συνδέει το φορέα µε το δικαιούχο της αποζηµιώσεως. 
Αν το ποσό που καταβάλλεται στο δικαιούχο της αποζηµιώσεως υπερβαίνει εκείνο 
που θα έπρεπε να του καταβληθεί, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, το συνολικό 
ποσό της αποζηµιώσεως που του καταβάλλεται φορολογείται µε τον πιο πάνω 
συντελεστή". Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει µεν ότι υπόχρεος έναντι του 
δηµοσίου προς καταβολή του αναλογούντος φόρου εισοδήµατος είναι ο δικαιούχος 
της αποζηµιώσεως, ο δε εργοδότης υποχρεούται απλώς να παρακρατήσει το φόρο 
αυτόν κατά την πληρωµή της αποζηµιώσεως στον δικαιούχο, πλην όµως, δεν 
αντίκειται στις εν λόγω διατάξεις, η ενοχικού χαρακτήρα συµφωνία, που καταρτίζεται 
µεταξύ εργοδότη και εργαζοµένου-δικαιούχου, βάσει της αρχής της ελευθερίας των 
συµβάσεων (άρθρο 361 ΑΚ), µε την οποία συµφωνείται η καταβολή στον δικαιούχο 
ολόκληρης της αποζηµιώσεως, χωρίς την παρακράτηση του αναλογούντος φόρου, τον 
οποίο αναλαµβάνει την υποχρέωση να καταβάλει στο δηµόσιο ο εργοδότης. Και 
αυτό, διότι η εν λόγω συµφωνία ισχύει µόνο στις σχέσεις µεταξύ των συµβαλλόµενων 
µερών και δεν µεταβάλλεται µε αυτήν ο εκ του νόµου έναντι του δηµοσίου υπόχρεος 
σε καταβολή του αναλογούντος στην αποζηµίωση φόρου. ∆εν µπορεί δε να συναχθεί 
επιχείρηµα υπέρ της αντίθετης απόψεως, από τη διάταξη του άρθρου 15 παρ. 1 του 
Ν∆ 4444/1964 κατά την οποία, "απαγορεύεται η εκ µέρους των επιχειρήσεων, των 
πάσης φύσεως οργανισµών και εν γένει εργοδοτών καταβολή εις βάρος των 
επιχειρήσεων κ.λ.π. του φόρου εισοδήµατος επί των αποδοχών του προσωπικού των 
ως και του φόρου του αναλογούντος επί των λοιπών εισοδηµάτων αυτού", καθόσον 
ως κύρωση για την παράβαση της διατάξεως αυτής ορίζεται µε την ίδια τη διάταξη 
όχι η ακυρότητα της σχετικής συµφωνίας µεταξύ εργοδότη και εργαζοµένου αλλά η 
µη έκπτωση των καταβληθέντων για την αιτία αυτή ποσών ως δαπάνη της 
επιχειρήσεως. 
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∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 14, 
ΑΚ: 173, 200,  
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Νόµοι: 2837/2000, άρθ. 9, 10, 
Νόµοι: 2919/2001, άρθ. 24,  
Νόµοι: 3139/2003, άρθ. 1, 5, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 
 
Καταγγελία της σύµβασης εργασίας - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 65 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Καταγγελία της σύµβασης εργασίας. Τρίµηνη ανατρεπτικής προθεσµία από τη λύση 
της σχέσεως εργασίας για άσκηση αγωγής από τον εργαζόµενο. Παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Αναιρείται η προσβαλλόµενη 
απόφαση. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 167, 168, 648, 669 ΑΚ, 1 και 3 του Ν. 2112/ 1920, 1, 
3 παρ. 1, 5 του Β.∆. από 16/7/1920 και 5 του Ν. 3198 /1955 συνάγεται ότι η 
καταγγελία της συµβάσεως εργασίας αορίστου χρόνου είναι µονοµερής αναιτιώδης 
δικαιοπραξία που θεωρείται έγκυρη όταν γίνεται εγγράφως και καταβληθεί η νόµιµη 
αποζηµίωση. Η καταγγελία αναπτύσσει την άµεση διαπλαστική της ενέργεια, σε 
περίπτωση που ασκείται από τον εργοδότη, από τη στιγµή που λαµβάνει γνώση ο 
παραλήπτης-εργαζόµενος κατά το άρθρο 167 ΑΚ. Μετά την περιέλευσή της στον 
εργαζόµενο δεν µπορεί να γίνει ούτε ανάκληση αυτής από τον εργοδότη, έστω και µε 
τη συναίνεση του εργαζόµενου, αφού η ανάκληση έχει νοµική ενέργεια µόνο αν γίνει 
προηγουµένως ή ταυτοχρόνως µε την αναγγελία (άρθρο 168 ΑΚ) ούτε, περαιτέρω, να 
συµφωνηθεί µεταξύ εργοδότη και εργαζόµενου ότι αυτή δεν θα αναπτύσσει τα 
έννοµα αποτελέσµατά της. Αν η καταγγελία γίνει µετά προειδοποίηση η λύση της 
εργασιακής συµβάσεως επέρχεται αυτοδικαίως µετά την πάροδο της προθεσµίας 
προειδοποίησης . Η καταγγελία πρέπει να περιέχει σαφή και αναµφίβολη βούληση 
του καταγγέλλοντος να λύσει µονοµερώς τη σύµβαση, έτσι ώστε να µη µένει στον 
αντισυµβαλλόµενο αµφιβολία ως προς τη λύση ή όχι της συµβάσεως και για το λόγο 
αυτό γίνεται δεκτό ότι δεν επιδέχεται κατ' αρχήν αίρεση, αφού η προσθήκη αιρέσεως 
δηµιουργεί αβεβαιότητα στον αντισυµβαλλόµενο σχετικά µε τη λήξη ή όχι της 
συµβάσεως, η οποία δεν συµβιβάζεται µε το χαρακτήρα της καταγγελίας ως 
διαπλαστικής δικαιοπραξίας. Οι διατάξεις όµως για την αίρεση δεν έχουν εφαρµογή 
στις αιρέσεις δικαίου, δηλαδή σ' αυτές που συνίστανται στο γεγονός που αποτελεί 
στοιχείο ή προϋπόθεση για την ενέργεια ή τελείωση της δικαιοπραξίας. Έτσι είναι 
έγκυρη η επικουρική καταγγελία, δηλαδή η δεύτερη καταγγελία στην οποία προβαίνει 
ο καταγγέλων, για την περίπτωση που η προηγούµενη καταγγελία θα κρινόταν από το 
δικαστήριο ως άκυρη. Η δεύτερη αυτή καταγγελία περιέχει αίρεση δικαίου, η οποία 
είναι επιτρεπτή και η οποία, ανάλογα µε τη νοµική κατάσταση, αν µεν η πρώτη 
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καταγγελία είναι έγκυρη, δεν έχει καµία αξία και έννοµη επιρροή, αν δε είναι άκυρη, 
επιφέρει αυτή το πρώτον τη λύση της συµβάσεως (ΑΠ 624/2008, ΑΠ 1619/2006). 
Περαιτέρω η συνέχιση, µετά την καταγγελία της εργασιακής συµβάσεως, της 
προσφοράς τη εργασίας από τον εργαζόµενο και η αποδοχή της από τον εργοδότη, 
µπορεί να οδηγήσει µόνο στη σύναψη νέας συµβάσεως εργασίας χωρίς να επιδρά στη 
λύση της συµβάσεως εργασίας που επέρχεται µε την περιέλευση της καταγγελίας 
στον εργαζόµενο.  
- Κατά το άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 3198 /1955, κάθε αξίωση µισθωτού που πηγάζει από 
άκυρη καταγγελία της σχέσεως εργασίας, τυγχάνει απαράδεκτη, εφόσον η σχετική 
αγωγή δεν κοινοποιηθεί εντός τρίµηνης ανατρεπτικής προθεσµίας από τη λύση της 
σχέσεως εργασίας. Στην ως άνω τρίµηνη αποσβεστική προθεσµία (άρθρο 279 ΑΚ) 
που λαµβάνεται αυτεπάγγελτα υπόψη από το ∆ικαστήριο (άρθρο 280 ΑΚ) υπόκειται 
κάθε αξίωση του µισθωτού που πηγάζει από την για οποιαδήποτε λόγο ακυρότητα 
της καταγγελίας της αορίστου χρόνου εργασιακής σχέσεως (Α.Π. 404/2008). 
Αφετηρία της ως άνω προθεσµίας αποτελεί ο χρόνος λύσης της εργασιακής 
συµβάσεως που επέρχεται µε την καταγγελία.  
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 660, 661 ΑΚ, 5 παρ. 3 Ν. 
2112/1920, 8 Β∆ 16/18-7-1920, 3 Ν. 4558/- 1930 και 5 παρ. 6 του ΑΝ 539/1945 
προκύπτει ότι κατά τη διάρκεια της ασθένειας του µισθωτού, κατά την οποία ο 
εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει στον µισθωτό τις αποδοχές του, δεν 
απαγορεύεται η επέλευση των αποτελεσµάτων της καταγγελίας µετά προειδοποίηση, 
η οποία έχει γίνει σε προγενέστερο της ασθένειας χρόνο, ενώ η απαγόρευση της 
καταγγελία της συµβάσεως εργασίας απαγορεύεται µόνον κατά τη διάρκεια της 
χορηγηθείσας στο µισθωτό κανονικής (ετήσιας) άδειας.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 1 του ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται µόνον αν 
παραβιάσθηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου στον οποίο περιλαµβάνονται και οι 
ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών. Ο κανόνας δικαίου παραβιάζεται, αν δεν 
εφαρµοσθεί, ενώ συνέτρεχαν οι πραγµατικές προϋποθέσεις εφαρµογής του, ή αν 
εφαρµοσθεί, ενώ δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις αυτές, καθώς και αν εφαρµοσθεί 
εσφαλµένα,η δε παραβίαση εκδηλώνεται είτε µε ψευδή ερµηνεία, είτε µε κακή 
εφαρµογή, µε εσφαλµένη υπαγωγή (ΟλΑΠ 7/2006, ΟλΑΠ 4/2005).  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 19 του ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται και αν η 
απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως, µεταξύ άλλων, αν έχει αιτιολογίες 
ανεπαρκείς σε ζητήµατα που ασκούν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης . Από 
την ως άνω διάταξη προκύπτει ότι ο προβλεπόµενος απ' αυτήν αναιρετικός λόγος 
ιδρύεται και όταν τα εκτιθέµενα στην ελάσσονα πρόταση του δικανικού συλλογισµού 
πραγµατικά περιστατικά 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.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 167, 168, 279, 648, 660, 661, 669, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19,  
Νόµοι: 2112/1920, άρθ. 1, 3, 5, 
Νόµοι: 3198/1955, άρθ. 5, 6, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 



 

[36] 
 

 
Καταγγελία της σύµβασης εργασίας - Καταγγελία για σπουδαίο λόγο 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 384 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Καταγγελία της σύµβασης εργασίας για οικονοµοτεχνικούς λόγους. 
Καταχρηστικότητα. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. Μη λήψη 
υπόψη αποδεικτικών µέσων. 
- Η καταγγελία της σύµβασης εργασίας αορίστου χρόνου είναι µονοµερής αναιτιώδης 
δικαιοπραξία και αποτελεί δικαίωµα του εργοδότη και του εργαζόµενου, η άσκηση 
όµως του δικαιώµατος αυτού δεν είναι απεριόριστη αλλά υπόκειται στους 
περιορισµούς του άρθρου 281 ΑΚ. Καταχρηστική, κατά την έννοια της διατάξεως 
αυτής, (και εποµένως άκυρη) είναι η καταγγελία της σύµβασης εργασίας από τον 
εργοδότη, όταν οφείλεται σε κακότητα, εµπάθεια, µίσος ή έχθρα ή σε λόγους 
εκδίκησης, συνεπεία προηγηθείσης νόµιµης αλλά µη αρεστής στον εργοδότη 
συµπεριφοράς του εργαζοµένου. Αν η καταγγελία έγινε κατά κατάχρηση του οικείου 
δικαιώµατος είναι άκυρη και θεωρείται ως µη γενοµένη. Στην περίπτωση αυτή ο 
εργοδότης υποχρεούται να δέχεται τις υπηρεσίες του µισθωτού και αν καταστεί 
υπερήµερος να καταβάλει τους µισθούς του σύµφωνα µε τα άρθρα 648 και 656 Α.Κ. 
Εξάλλου, επί απολύσεων που οφείλονται σε οικονοµικοτεχνικούς λόγους, όπως, 
µεταξύ άλλων, είναι η αναδιοργάνωση των υπηρεσιών ή τµηµάτων της επιχειρήσεως 
και η µείωση του προσωπικού για λόγους οικονοµιών που επιβάλλονται από 
συγκεκριµένες οικονοµικές συνθήκες τις οποίες αντιµετωπίζει η επιχείρηση, η 
απόφαση του εργοδότη να ανταπεξέλθει στη διαφαινόµενη οικονοµική κρίση της 
επιχειρήσεως δεν ελέγχεται από τα δικαστήρια. Ελέγχεται όµως αφενός ο αιτιώδης 
σύνδεσµος της επιλογής αυτής και της καταγγελίας εργασίας συγκεκριµένου 
εργαζοµένου, ως έσχατου µέσου αντιµετώπισης των προβληµάτων της επιχειρήσεως 
και αφετέρου ο τρόπος επιλογής του εν λόγω εργαζοµένου ως απολυτέου, η οποία 
(επιλογή) πρέπει να πραγµατοποιείται µε αντικειµενικά κριτήρια όπως δηλαδή 
επιβάλλουν η καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη. Ειδικότερα, ο εργοδότης οφείλει 
κατά την επιλογή του απολυτέου µεταξύ των εργαζοµένων που ανήκουν στην ίδια 
κατηγορία και ειδικότητα και είναι του ιδίου επιπέδου από άποψη ικανότητος, 
προσόντων και υπηρεσιακής αποδόσεως, να λάβει υπόψη του και να συνεκτιµήσει τα 
κοινωνικά και οικονοµικά κριτήρια της αρχαιότητος η οποία, ως αντικειµενικό 
κριτήριο, εκτιµάται υπό την έννοια της διάρκειας της απασχόλησης του εργαζοµένου 
στη συγκεκριµένη επιχείρηση χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προϋπηρεσία του σε 
άλλους εργοδότες, της ηλικίας, της οικογενειακής κατάστασης κάθε µισθωτού, της 
αποδοτικότητος και τη δυνατότητα εξεύρεσης απ` αυτόν άλλης εργασίας ή έστω να 
προτείνει στο µισθωτό που πρόκειται να απολυθεί την απασχόλησή του σε άλλη 
θέση, έστω και κατώτερη εκείνης που αυτός κατείχε, εφόσον βεβαίως υπάρχει τέτοια 
κενή θέση στην επιχείρησή του και ο υπό απόλυση µισθωτός είναι κατάλληλος να 
εργασθεί σ` αυτή. Εξάλλου, κατά το άρθρο 656 του ΑΚ, αν ο εργοδότης έγινε 
υπερήµερος ως προς την αποδοχή της εργασίας ο εργαζόµενος έχει δικαίωµα να 
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απαιτήσει το µισθό, χωρίς να είναι υποχρεωµένος να παράσχει την εργασία σε άλλο 
χρόνο. Υπερήµερος περί την αποδοχή της εργασίας καθίσταται και ο εργοδότης που 
κατήγγειλε ακύρως (για οποιοδήποτε λόγο) την εργασιακή σύµβαση, εφόσον πλέον 
δεν αποδέχεται τις υπηρεσίες του µισθωτού. Όµως και το πιο πάνω δικαίωµα για τους 
µισθούς υπερηµερίας (όπως κάθε δικαίωµα) απαγορεύεται να ασκείται καταχρηστικά, 
ήτοι καθ` υπέρβαση των ορίων που επιβάλλουν η καλή πίστη, τα χρηστά ήθη και ο 
κοινωνικός ή οικονοµικός σκοπός του (άρθρο 281 ΑΚ). Τέτοια περίπτωση υπάρχει 
και όταν ο µισθωτός για να λάβει το µισθό του από τον υπερήµερο εργοδότη (χωρίς 
φυσικά να εργασθεί) παραµένει µε τη θέλησή του για µακρό χρονικό διάστηµα 
άνεργος και αποφεύγει, αδικαιολόγητα και κακόβουλα, να φροντίσει για ανεύρεση 
άλλης εργασίας. Η συµπεριφορά αυτή του µισθωτού µπορεί να καλύπτει ολόκληρο το 
χρονικό διάστηµα της υπερηµερίας του ή και να εκδηλώνεται σε ορισµένο χρόνο, 
εντός του χρονικού αυτού διαστήµατος, οπότε το δικαίωµά του, για καταβολή µισθών 
υπερηµερίας καταλύεται από το χρονικό αυτό σηµείο και εντεύθεν, η δε 
µεταγενέστερη συµπεριφορά του, ακόµη και αν δεν περιέχονται σ` αυτήν τα ανωτέρω 
στοιχεία της καταχρηστικότητας σε σχέση µε την ανεύρεση εργασίας, δεν ασκεί 
καµία επιρροή και δεν αίρει τις συνέπειες της προηγηθείσας καταχρηστικής 
συµπεριφοράς. Απαιτείται, όµως, ενώ µπορεί ο εργαζόµενος να ανεύρει εύκολα και 
να προσφέρει την εργασία του σε άλλον εργοδότη, να προτιµά να αξιώνει την 
πληρωµή µισθών υπερηµερίας, η δε απόφαση, για να έχει επαρκείς αιτιολογίες, που 
να καθιστούν εφικτό τον αναιρετικό έλεγχο, κατ` άρθρο 559 περ. 19 ΚΠολ∆, ως προς 
την ορθή εφαρµογή της διατάξεως του άρθρου 281 ΑΚ, να εξειδικεύει (µε την 
παραδοχή αντίστοιχων πραγµατικών περιστατικών) πως ο αξιών τους µισθούς 
υπερηµερίας ενάγων απέφυγε, αδικαιολόγητα και κακόβουλα, να φροντίσει για 
ανεύρεση εργασίας, προσδιορίζοντας συγκεκριµένους εργοδότες (φυσικά ή νοµικά 
πρόσωπα) στους οποίους θα ήταν δυνατό να εργασθεί, πράγµα που µε τη θέλησή του, 
αδικαιολόγητα και κακόβουλα απέφυγε να πράξει. Η αναφορά µόνο περιγραφικών 
και αξιολογικών εκφράσεων δεν συνιστά, από την άποψη αυτή, επαρκή αιτιολογία.  
- Συντρέχει περίπτωση εφαρµογής της διατάξεως του άρθρου 559 αριθ. 19 διατάξεως 
του ΚΠολ∆, όταν τα περιστατικά, που δέχεται το δικαστήριο της ουσίας δεν είναι 
ικανά, για να ελεγχθεί αν µπορούν να συγκροτήσουν την έννοµη σχέση, την οποία 
στηρίζει το διατακτικό, καθόσον ουσιώδες στοιχείο του λόγου αυτού αναιρέσεως 
είναι η έκθεση των περιστατικών, θετικών ή αρνητικών, που είναι τα στοιχεία της 
ελάσσονος πρότασης του δικανικού συλλογισµού και όχι η αιτιολόγηση του από τις 
αποδείξεις εξαγοµένου συµπεράσµατος.  
- Ως "πράγµατα" κατά την έννοια του άρθρου 559 αρ. 8 του 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 οι 
αρνητικοί ισχυρισµοί της αγωγής ή της ένστασης, ούτε οι ισχυρισµοί που αποτελούν 
επιχειρήµατα ή συµπεράσµατα των διαδίκων ή του δικαστηρίου, τα οποία συνάγονται 
από την εκτίµηση των αποδείξεων.  
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- Από τη διάταξη του άρθρου 559 αρ.11 περ. γ' ΚΠολ∆ προβλεπόµενος λόγος 
αναίρεσης ιδρύεται, αν το δικαστήριο της ουσίας, για το σχηµατισµό της κρίσης του 
επί ουσιώδους για την έκβαση της δίκης ζητήµατος, δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά 
µέσα, όπως είναι και τα έγγραφα, που ο αναιρεσείων επικαλέστηκε και προσκόµισε 
νοµίµως προς απόδειξη ή ανταπόδειξη ισχυρισµών, που ασκούν ουσιώδη επίδραση 
στην έκβαση της δίκης. Από τη διάταξη αυτή, σε συνδυασµό µε εκείνες των άρθρων 
106, 237 παρ. 1 στοιχ. β' , 453 και 524 παρ. 1 ΚΠολ∆ προκύπτει, ότι το δικαστήριο 
οφείλει να λάβει υπόψη τα νοµίµως προσκοµιζόµενα αποδεικτικά µέσα Και έχει µεν 
υποχρέωση το δικαστήριο να αιτιολογήσει την απόφασή του, να αναφέρει δηλαδή 
τους λόγους που το οδήγησαν στο σχηµατισµό της δικανικής του πεποίθησης, επί 
ουσιώδους για την έκβαση της δίκης ισχυρισµού, όχι όµως και να κάνει ειδική µνεία 
καθενός από τα αποδεικτικά µέσα, τα οποία επικαλέστηκαν και προσκόµισαν οι 
διάδικοι για άµεση ή έµµεση απόδειξη. Αν όµως από το όλο περιεχόµενο της 
απόφασης δεν καθίσταται αδιστάκτως βέβαιο, ότι για το σχηµατισµό της δικανικής 
του πεποίθησης επί ουσιώδους για την έκβαση της δίκης ζητήµατος, έλαβε υπόψη και 
συνεκτίµησε όλα τα αποδεικτικά µέσα, τότε ιδρύεται ο από τη διάταξη αυτή λόγος 
αναίρεσης Για να είναι ορισµένος και άρα παραδεκτός ο λόγος αυτός αναίρεσης 
απαιτείται να εξειδικεύεται στο αναιρετήριο το αποδεικτικό µέσο, κατά τρόπο που να 
προκύπτει η ταυτότητά του, να προσδιορίζεται το περιεχόµενό του και το παραδεκτό 
της προσαγωγής του, ακόµη και αν έπρεπε να ληφθεί υπόψη αυτεπαγγέλτως, να 
καθορίζεται ο ισχυρισµός προς απόδειξη ή ανταπόδειξη του οποίου το αποδεικτικό 
µέσο προσκοµίστηκε, καθώς και οι λόγοι για τους οποίους ο ισχυρισµός αυτός ασκεί 
ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 281, 648, 656,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 19,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 
 
Καταγγελία της σύµβασης εργασίας - Καταχρηστική καταγγελία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 382 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Καταχρηστική καταγγελία της σύµβασης εργασίας. Συνδικαλιστική δράση. Έλλειψη 
νόµιµης βάσης. 
- Από τα άρθρα 669 παρ. 2 του ΑΚ, 1 του Ν. 2112/1920 και 1 και 5 του Ν. 3198/1955 
προκύπτει, ότι η καταγγελία της συµβάσεως εργασίας αορίστου χρόνου είναι 
µονοµερής αναιτιώδης δικαιοπραξία και συνεπώς το κύρος αυτής δεν εξαρτάται από 
την ύπαρξη ή την ελαττωµατικότητα της αιτίας για την οποία έγινε, αλλά αποτελεί 
δικαίωµα του εργοδότη και του εργαζόµενου. Η άσκηση όµως του δικαιώµατος 
αυτού, όπως και κάθε δικαιώµατος, υπόκειται στον περιορισµό του άρθρου 281 ΑΚ, 
δηλαδή της µη υπερβάσεως των ορίων που επιβάλλει η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή 
ο κοινωνικός ή οικονοµικός σκοπός του δικαιώµατος, η υπέρβαση δε των ορίων 
αυτών καθιστά άκυρη την καταγγελία, σύµφωνα µε τα άρθρα 174 και 180 του ΑΚ. 
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Εξάλλου, η καταγγελία της συµβάσεως εργασίας από τον εργοδότη είναι άκυρη, ως 
καταχρηστική, όταν υπαγορεύεται από ταπεινά ελατήρια, που δεν εξυπηρετούν τον 
σκοπό του δικαιώµατος, όπως συµβαίνει στις περιπτώσεις που η καταγγελία 
οφείλεται σε εµπάθεια, µίσος ή έχθρα ή σε λόγους εκδικήσεως, συνεπεία 
προηγηθείσας νόµιµης, αλλά µη αρεστής στον εργοδότη, συµπεριφοράς του 
εργαζοµένου, όπως είναι και η ανάπτυξη από τον εργαζόµενο νόµιµης 
συνδικαλιστικής δράσης, που είναι αντίθετη προς τα συµφέροντα της επιχείρησης του 
εργοδότη, ή όταν γίνεται για οικονοµικοτεχνικούς λόγους, δηλαδή για την 
αναδιοργάνωση της επιχειρήσεως του εργοδότη που καθιστά αναγκαία τη µείωση του 
προσωπικού, εφόσον οι λόγοι αυτοί είναι προσχηµατικοί και υποκρύπτουν πράγµατι 
µίσος, εµπάθεια ή κακοβουλία ή όταν είναι πραγµατικοί, αλλά δεν έγινε επιλογή των 
απολυοµένων µε αντικειµενικά κριτήρια, υπηρεσιακά ή κοινωνικά. Περαιτέρω, κατά 
το άρθρο 14 παρ. 4 του Ν. 1264/1982 "είναι άκυρη η καταγγελία της σχέσης εργασίας 
για νόµιµη συνδικαλιστική δράση", στην οποία συµπεριλαµβάνεται η συµµετοχή σε 
νόµιµη απεργία, καθώς και κάθε νόµιµη δραστηριότητα, που γίνεται µε σκοπό τη 
διαφύλαξη και προαγωγή εργασιακών, οικονοµικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και 
συνδικαλιστικών δικαιωµάτων των εργαζοµένων. Για να είναι δε άκυρη κατά το ως 
άνω άρθρο η καταγγελία δεν απαιτείται η συνδικαλιστική δράση να αποτελεί την 
αποκλειστική αιτία της απόλυσης, αλλά αρκεί ότι συντέλεσε απλώς στην απόφαση 
για την απόλυση, µε την έννοια ότι χωρίς αυτή ο εργοδότης δεν θα προέβαινε στην 
καταγγελία. Η για τον λόγο αυτό, όπως και η αποκλειστικά από εκδίκηση ή 
εχθρότητα προς το πρόσωπο του µισθωτού, καταγγελία της εργασιακής σύµβασης, 
είναι άκυρη κατά το άρθρο 281 του ΑΚ, διότι υπερβαίνει προφανώς το όρια που 
επιβάλλουν η καλή πίστη, τα συναλλακτικά ήθη, καθώς και ο κοινωνικός και 
οικονοµικός σκοπός του συναφούς δικαιώµατος του εργοδότη. ∆εν συντρέχει όµως 
περίπτωση καταχρηστικής καταγγελίας όταν δεν υπάρχει για 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 του ΑΚ, για να 
θεωρηθεί η καταγγελία άκυρη ως καταχρηστική, δεν αρκεί ότι οι λόγοι που 
επικαλέσθηκε για αυτήν 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 του ΑΚ. Εξάλλου, η εκ του άρθρου 656 ΑΚ, αξίωση για 
µισθούς υπερηµερίας, λόγω αρνήσεως του εργοδότη να αποδέχεται τις υπηρεσίες του 
µισθωτού, µετά την καταγγελία της συµβάσεως, την οποία ο τελευταίος θεωρεί 
άκυρη, στηρίζεται στη σύµβαση εργασίας και συνεπώς, για να είναι ορισµένη η 
αγωγή, πρέπει να εκτίθενται σε αυτή η κατάρτιση της σύµβασης, ο συµβατικός ή 
νόµιµος µισθός και η άρνηση του εργοδότη να αποδέχεται την προσηκόντως 
προσφερόµενη εργασία του µισθωτού. Αν ο εργοδότης, κατά τη συζήτηση της 
αγωγής, επικαλεσθεί, κατ' ένσταση, τη λύση της σύµβασης εργασίας µε καταγγελία, ο 
ισχυρισµός του µισθωτού περί ακυρότητας αυτής αποτελεί αντένσταση, η οποία 
µπορεί να προταθεί µε τις προτάσεις της συζητήσεως στον πρώτο βαθµό (ή και στο 
δεύτερο βαθµό, εφόσον συντρέχουν οι όροι του άρθρου 527 ΚΠολ∆), χωρίς να 
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αποκλείεται η δυνατότητα αυτού να επικαλεσθεί την ακυρότητα και τους λόγους που 
τη θεµελιώνουν µε το δικόγραφο της αγωγής (καθ' υποφορά), οπότε πρόκειται για εκ 
προοιµίου αντένσταση κατά της τυχόν ενστάσεως του εργοδότη περί καταγγελίας της 
συµβάσεως.  
- Από τον συνδυασµό των διατάξεων των αρθρ. 648, 656, 669 παρ. 2 του ΑΚ, 1, 2 και 
5 του Ν. 3198/1955 και 1 και 3 του Ν. 2112/1920 προκύπτει ότι ο εργοδότης, που 
καταγγέλλει ακύρως της σύµβαση εργασίας, περιέρχεται σε υπερηµερία ως προς την 
αποδοχή των υπηρεσιών του µισθωτού και πρέπει να καταβάλει τις αποδοχές 
υπερηµερίας στον απολυθέντα µισθωτό, ο οποίος δεν υποχρεούται σε πραγµατική και 
προσήκουσα προσφορά των υπηρεσιών του, αφού στην καταγγελία του εργοδότη 
εµπεριέχεται και η δήλωση βουλήσεως να µην αποδεχθεί στο µέλλον τις υπηρεσίες 
του απολυθέντος. Ο εργοδότης µπορεί να άρει την υπερηµερία του µε την 
επαναπρόσληψή του µισθωτού ή µε δήλωση ότι δέχεται τις υπηρεσίες του υπό τους 
ίδιους όρους εργασίας ή µε µεταγενέστερη έγκυρη καταγγελία της αυτής συµβάσεως. 
Ακόµη, ο εργοδότης απαλλάσσεται από την υποχρέωση να καταβάλει τον µισθό όταν 
η αδυναµία της παροχής της εργασίας οφείλεται σε υπαιτιότητα του µισθωτού ή σε 
τυχαίο περιστατικό που τον αφορά, όπως, επίσης, όταν υπάρχει αδυναµία αποδοχής 
της εργασίας από την πλευρά του εργοδότη, εξαιτίας ανώτερης βίας.  
- Λόγος αναιρέσεως από το άρθρο 559 αρ. 19 του ΚΠολ∆ για έλλειψη νόµιµης βάσης 
ιδρύεται, όταν δεν προκύπτουν σαφώς από το αιτιολογικό της τα περιστατικά που 
συγκροτούν το πραγµατικό του κανόνα του ουσιαστικού δικαίου που εφαρµόσθηκε, 
ώστε καθίσταται ανέφικτος ο αναιρετικός έλεγχος της ορθής ή µη εφαρµογής της 
διάταξης, καθώς και όταν η απόφαση έχει ελλιπείς ή αντιφατικές αιτιολογίες στον 
νοµικό χαρακτηρισµό των πραγµατικών περιστατικών που έγιναν δεκτά και έχουν 
ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Αντίθετα δεν υπάρχει έλλειψη νόµιµης 
βάσης, όταν πρόκειται για ελλείψεις αναγόµενες στην εκτίµηση των αποδείξεων και 
µάλιστα στην ανάλυση, στάθµιση και αιτιολόγηση του εξαγόµενου από αυτές 
πορίσµατος, διότι στην κρίση του αυτή προβαίνει το δικαστήριο ανέλεγκτα, κατά το 
άρθρο 561 παρ. 1 του ΚΠολ∆, εκτός εάν δεν είναι σαφές το πόρισµα και για τον λόγο 
αυτό καθίσταται αδύνατος ο αναιρετικός έλεγχος.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 174, 180, 281, 648, 656, 669,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 19,  
Νόµοι: 2112/1920, άρθ. 1,  
Νόµοι: 3198/1955, άρθ. 1, 5,  
Νόµοι: 1264/1982, άρθ. 14,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 
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Καταγγελία της σύµβασης εργασίας - Καταχρηστική καταγγελία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 815 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Καταγγελία σύµβασης εργασίας αορίστου χρόνου. Καταχρηστική καταγγελία. 
Απαράδεκτοι λόγοι αναιρέσεως. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. 
- Από τα άρθρα 669 παρ.2 του ΑΚ, 1 του N. 2112/1920 και 1 και 5 του N. 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. Εξ 
άλλου, 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. 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 εµφανής αιτία, αλλά απαιτείται η 
καταγγελία να οφείλεται σε συγκεκριµένους λόγους, που πρέπει να επικαλεσθεί και 
να αποδείξει ο εργαζόµενος, εξαιτίας των οποίων η άσκηση του σχετικού 
δικαιώµατος του εργοδότη υπερβαίνει προφανώς τα όρια που επιβάλλει το άρθρο 281 
ΑΚ. Περαιτέρω, µε την ατοµική σύµβαση εργασίας είναι δυνατόν να συµφωνηθούν 
ουσιαστικοί περιορισµοί στην άσκηση του δικαιώµατος της καταγγελίας εκ µέρους 
του εργοδότη, όπως το επιτρεπτό της καταγγελίας µόνο για σπουδαίο λόγο, η 
ανυπαρξία του οποίου έχει ως συνέπεια την ακυρότητα της καταγγελίας. Τέλος, στην 
περίπτωση που η προσβαλλόµενη απόφαση έχει επάλληλες αιτιολογίες (κύριες και 
επικουρικές) από τις οποίες η κάθε µία στηρίζει αυτοτελώς το διατακτικό της, αν 
έστω και µία από αυτές δεν πλήττεται ή πλήττεται ανεπιτυχώς µε λόγο αναιρέσεως, 
διότι οι κατ' αυτής λόγοι απορρίπτονται, οι λόγοι αναιρέσεως που πλήττουν τις 
υπόλοιπες είναι αλυσιτελείς.  
- Κατά το άρθρο 562 παρ.2 του ΚΠολ∆ είναι απαράδεκτος λόγος αναιρέσεως που 
στηρίζεται σε ισχυρισµό που δεν προτάθηκε νόµιµα στο δικαστήριο της ουσίας, εκτός 
αν πρόκειται, α) για παράβαση που δεν µπορεί να προβληθεί στο δικαστήριο της 
ουσίας, β) για σφάλµα που προκύπτει από την ίδια την απόφαση, γ) για ισχυρισµό 
που αφορά τη δηµόσια τάξη. Η διάταξη αυτή καθιερώνει ειδική προϋπόθεση του 
παραδεκτού των αναιρετικών λόγων, η συνδροµή της οποίας πρέπει να προκύπτει 
από το αναιρετήριο. Ειδικότερα, πρέπει, για τη διαδικαστική πληρότητα του λόγου 
αναιρέσεως, να αναφέρεται στο αναιρετήριο ότι ο ισχυρισµός που τον στηρίζει είχε 
προταθεί παραδεκτά και νόµιµα στο δικαστήριο που εξέδωσε την αναιρεσιβαλλόµενη 
απόφαση, να αναφέρεται δηλαδή ο χρόνος και ο τρόπος προτάσεως του ισχυρισµού 
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στο πρωτοβάθµιο δικαστήριο, καθώς και ο τρόπος επαναφοράς του στο 
δευτεροβάθµιο δικαστήριο.  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 106, 335, 338 έως 340 και 346 ΚΠολ∆ προκύπτει ότι 
το δικαστήριο, προκειµένου να σχηµατίσει τη δικανική του πεποίθηση περί της 
αλήθειας ή µη των πραγµατικών ισχυρισµών που ασκούν ουσιώδη επίδραση στην 
έκβαση της δίκης, οφείλει να λαµβάνει υπόψη του όλα τα αποδεικτικά µέσα (αλλά 
και µόνο εκείνα) τα οποία νόµιµα επικαλούνται και προσκοµίζουν οι διάδικοι. 
Εξάλλου, κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 11γ' του ΚΠολ∆, αναίρεση 
επιτρέπεται και αν το δικαστήριο δεν έλαβε υπόψη του, "αποδεικτικά µέσα που οι 
διάδικοι επικαλέστηκαν και προσκόµισαν". Από τη διάταξη αυτή σε συνδυασµό µε 
τις διατάξεις των άρθρων 106, 237 εδ. 1 στοιχ. β' , 346 και 453 παρ.1 ΚΠολ∆, η 
πρώτη από τις οποίες εισάγει το συζητητικό σύστηµα στη διαγνωστική δίκη, δηλαδή 
της ενεργείας του δικαστηρίου κατόπιν πρωτοβουλίας των διαδίκων, προκύπτει ότι 
για να ληφθούν υπόψη από το δικαστήριο οι αποδείξεις που προσκοµίσθηκαν θα 
πρέπει να γίνει σαφής και ορισµένη επίκληση µε τις προτάσεις του διαδίκου που τις 
προσκόµισε. Σαφής και ορισµένη είναι η επίκληση εγγράφου, όταν είναι ειδική και 
από αυτή προκύπτει η ταυτότητά του.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 174, 180, 281, 669, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 11γ, 562,  
Νόµοι: 2112/1920, άρθ.1,  
Νόµοι: 3198/1955, άρθ. 1, 5, 6,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 
 
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 
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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 
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 
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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 
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  
 
Μισθός - Άδεια και επίδοµα αδείας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 378 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Υπολογισµός επιδόµατος αδείας. Υπάλληλος ΟΤΕ. 
- Σύµφωνα µε το άρθ. 3§1 ΑΝ 539/1945 κατά την διάρκεια της άδειας ανάπαυσής του 
ο µισθωτός δικαιούται τις συνήθεις αποδοχές, τις οποίες θα εδικαιούτο, εάν 
απασχολείτο στην "υπόχρεη", επιχείρηση κατά τον αντίστοιχο χρόνο της αδείας του ή 
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τις τυχόν για την περίπτωση αυτήν καθορισµένες µε συλλογική σύµβαση, ενώ κατά 
την§3 του ίδιου άρθρου (όπως αυτή ισχύει µετά την απάλειψη φράσης µε το άρθ. 1§2 
ν. 4547/1966) στην έννοια των αποδοχών περιλαµβάνονται και οι κάθε είδους 
πρόσθετες ή συµπληρωµατικές τακτικές παροχές (αντίτιµο τροφής, επιδόµατα κ.λπ.). 
Πρέπει να σηµειωθεί ότι οι ρυθµίσεις του Α.Ν. 539/1945 διασφαλίζουν τις ελάχιστες 
υπέρ όλων των εργαζοµένων εγγυήσεις ως προς τις άδειες αναψυχής και τις συναφείς 
αποδοχές κ.λπ. και λόγω του εντόνως προστατευτικού χαρακτήρα τους και του 
στενού δεσµού τους µε την ικανοποίηση και προστασία του γενικότερου κοινωνικού 
συµφέροντος αποτελούν µονοµερώς αναγκαστικό δίκαιο και κατά συνέπεια απόκλιση 
από τις σχετικές διατάξεις αυτού επιτρέπεται µόνο για την εφαρµογή ευµενέστερων 
για τον εργαζόµενο διατάξεων άλλων πηγών, κατ' επιταγή της αρχής της εύνοιας υπέρ 
των µισθωτών, η οποία εφαρµόζεται όχι µόνο στην σχέση συλλογικής και ατοµικής 
σύµβασης εργασίας, αλλά και στην σχέση περισσότερων πηγών διαφορετικής 
ιεραρχικής βαθµίδας (ΟλΑΠ 5/2011), υπό το πρίσµα δε αυτό πρέπει να ληφθεί και 
θεωρηθεί η περιεχόµενη στην ως άνω διάταξη, ως προς τις αποδοχές αδείας που 
δικαιούται ο µισθωτός, εναλλακτική διαζευκτική δυνατότητα χορήγησης των 
καθορισµένων για την περίπτωση αυτών µε συλλογική σύµβαση αποδοχών. Από τον 
συνδυασµό της διάταξης αυτής µε τις διατάξεις των άρθ. 3§16 ν. 4504/1966 (που 
αφορά το επίδοµα αδείας) µε τις διατάξεις των άρθ. 648, 653, 666, 679 ΑΚ, της 
κυρωθείσας µε το ν. 3248/1955 µε αριθ. 95/1949 ∆ιεθνούς Σύµβασης "περί 
προστασίας του ηµεροµισθίου", 2 της κυρωθείσας µε το ν. 133/1975 από 26-2-1975 
ΕΓΣΣΕ, 1§1 ν. 435/1976, 1§2 ν. 1082/1980 και 2 των κατά καιρούς εκδοθεισών 
υπουργικών αποφάσεων "περί χορηγήσεως δώρων για τις εορτές του Πάσχα και των 
Χριστουγέννων", προκύπτει ότι ως "συνήθεις αποδοχές" ταυτιζόµενες µε τις 
"τακτικές αποδοχές", µε βάση τις οποίες υπολογίζονται οι αποδοχές και το επίδοµα 
αδείας, καθώς και τα επιδόµατα εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων και εξευρίσκεται 
το ωροµίσθιο και η προσαύξηση για την παρεχοµένη υπερωριακή εργασία, νοούνται 
ο συµβατικός ή νόµιµος µισθός ή το ηµεροµίσθιο, καθώς και οποιαδήποτε άλλη 
πρόσθετη εργοδοτική παροχή, σε χρήµα ή σε είδος, που καταβάλλεται κατά την 
διάρκεια της σύµβασης εργασίας, µε την προϋπόθεση ότι η παροχή αυτή δίδεται 
σταθερά και µόνιµα ως αντάλλαγµα της παρεχοµένης εργασίας. Έτσι, εφόσον 
παρέχονται τακτικά και σταθερά, περιλαµβάνονται στις τακτικές αποδοχές, µεταξύ 
άλλων, η αµοιβή για υπερεργασία και για νόµιµη υπερωριακή απασχόληση, καθώς 
και οι προσαυξήσεις για την παροχή εργασίας κατά τη νύκτα, τις Κυριακές και τις 
αργίες και γενικά κάθε προσαύξηση του βασικού µισθού ή ηµεροµισθίου (ΟλΑΠ 
5/2011). ∆εν συµπεριλαµβάνονται, όµως, σ' αυτές το επίδοµα αδείας, διότι αυτό 
υπολογίζεται µε βάση τις αποδοχές αδείας. Περαιτέρω, µε την από 14-3-1985 ΕΣΣΕ 
(όρος 5§§ια' , ιβ' , ιγ' και 2, που προστέθηκε µε την από 10-5-1985 όµοια ΕΣΣΕ), που 
έχει υπογραφεί µεταξύ των νοµίµων εκπροσώπων της αναιρεσίβλητης ΟΤΕ ΑΕ και 
της συνδικαλιστικής οργάνωσης ΟΜΕ - ΟΤΕ, ορίσθηκαν, ως προς τον τρόπο 
υπολογισµού των επιδοµάτων εορτών και του επιδόµατος αδείας, τα εξής: ια) Το 
επίδοµα εορτών Χριστουγέννων - Νέου έτους χορηγείται στο προσωπικό και είναι 
ίσο µε τις αποδοχές που διαµορφώνονται µε το µισθολόγιο στις 10 ∆εκεµβρίου κάθε 
έτους. Το επίδοµα προσαυξάνεται µόνο µε τα παρακάτω ποσά: αα) το 1/8 της 
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αµοιβής για εργασία νυχτερινή που έγινε από 1ης Μαΐου µέχρι 31ης ∆εκεµβρίου του 
έτους, ββ) του 1/8 της αµοιβής για εργασία κατά τις Κυριακές και λοιπές εξαιρέσιµες 
ηµέρες που έγινε από 1ης Μαΐου µέχρι 31ης ∆εκεµβρίου του έτους, γγ) του 1/8 της 
αµοιβής για υπερωριακή εργασία µέχρι 80 ώρες, που έγινε από 1ης Μαΐου µέχρι 31ης 
∆εκεµβρίου του έτους, δδ) του 1/2 του επιδόµατος κανονικής άδειας χωρίς τις 
προσαυξήσεις που προστίθενται στο επίδοµα, όπως κατωτέρω ορίζονται. Ιβ) Το 
επίδοµα εορτών Πάσχα χορηγείται στο προσωπικό και είναι ίσο µε τις µισές αποδοχές 
που διαµορφώνονται µε το µισθολόγιο 15 µέρες προ του Πάσχα κάθε έτους. Το 
επίδοµα προσαυξάνεται µόνο µε τα παρακάτω ποσά, αα) του 1/8 της αµοιβής για 
εργασία νυχτερινή που έγινε από 1ης Ιανουαρίου µέχρι 30ης Απριλίου του έτους, ββ) 
του 1/8 της αµοιβής για εργασία κατά τις Κυριακές και λοιπές εξαιρέσιµες ηµέρες 
που έγινε από 1ης Ιανουαρίου µέχρι 30ης Απριλίου του έτους, γγ) του 1/8 της 
αµοιβής για υπερωριακή εργασία µέχρι 40 ώρες που έγινε από 1ης Ιανουαρίου µέχρι 
30ης Απριλίου του έτους και δδ) του 1/24 του επιδόµατος κανονικής άδειας χωρίς τις 
προσαυξήσεις που προστίθενται στο επίδοµα, όπως παρακάτω προσδιορίζονται ιγ) Το 
επίδοµα κανονικής άδειας χορηγείται στο προσωπικό και είναι ίσο µε το µισό των 
αποδοχών που διαµορφώνονται µε το µισθολόγιο το µήνα κατά τον οποίο 
πραγµατοποιήθηκε η άδεια ή το µεγαλύτερο µέρος της. Το επίδοµα προσαυξάνεται 
µόνο µε τα ποσά: αα) το 1/24 της αµοιβής για εργασία νυχτερινή που έγινε στη 
διάρκεια του έτους, ββ) το 1/24 της αµοιβής για εργασία κατά τις Κυριακές και λοιπές 
εξαιρέσιµες µέρες του έτους και γγ) του 1/24 της αµοιβής για υπερωριακή εργασία 
µέχρι 120 ώρες που έγινε στη διάρκεια του έτους. 2. Το προσωπικό κατά το χρόνο 
οποιασδήποτε άδειας µε αποδοχές λαµβάνει τις αποδοχές που θα ελάµβανε αν 
εργαζόταν. Στις αποδοχές αυτές δεν συµπεριλαµβάνονται αµοιβές για εργασία 
νυχτερινή, Κυριακών και λοιπών εξαιρέσιµων ηµερών και υπερωριακή. Ακολούθως 
µε την από 10-6-1999 ΕΣΣΕ, που θέσπισε το νέο µισθολόγιο του προσωπικού του 
ΟΤΕ, τέθηκε σε ισχύ και ο νέος ΓΚΠ - ΟΤΕ, στο άρθρο 12 παρ. 3 και 4 του οποίου 
ορίζονται τα ακόλουθα: Επιδόµατα εορτών: "Στο προσωπικό παρέχεται µε απόφαση 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου επίδοµα ποσού ίσου προς τις τακτικές αποδοχές µε τις 
προσαυξήσεις που ορίζουν οι ΕΣΣΕ α) ενός δεκαπενθηµέρου κατά τις εορτές του 
Πάσχα και β) ενός µηνός κατά τις εορτές των Χριστουγέννων. Το ποσό αυτό 
συµψηφίζεται µε το δυνάµει των εκάστοτε διατάξεων τυχόν καταβλητέο στο 
προσωπικό των πάσης φύσεως επιχειρήσεων δώρο Χριστουγέννων και Πάσχα". 
Επίδοµα κανονικής άδειας: "Στο προσωπικό χορηγείται κάθε χρόνο ως επίδοµα 
κανονικής άδειας ποσό ίσο προς τις τακτικές αποδοχές ενός δεκαπενθηµέρου µε τις 
προσαυξήσεις που ορίζουν οι ΕΣΣΕ". Επίσης, µε το άρθρο 13Β, του ίδιου ως άνω 
νέου ΓΚΠ - ΟΤΕ ορίστηκε σχετικά µε την κανονική άδεια του προσωπικού της 
αναιρεσείουσας ότι "Το προσωπικό µετά τη συµπλήρωση στον Οργανισµό ενός έτους 
συνεχούς πραγµατικής υπηρεσίας (βασικός χρόνος) δικαιούται κάθε ηµερολογιακό 
έτος κανονική άδεια µε αποδοχές όπως προβλέπουν οι διατάξεις της κείµενης 
νοµοθεσίας (∆ιεθνείς Συµβάσεις, Νόµοι, Υπουργικές Αποφάσεις, ΕΓΣΣΕ, ΕΣΣΕ 
κ.λπ.) και αποφάσεις ∆Σ - ΟΤΕ". Από το συνδυασµό των ως άνω διατάξεων 
προκύπτει ότι από 1-1-1985 που άρχισε να ισχύει η από 14-3-1985 ΕΣΣΕ τα 
επιδόµατα εορτών και το επίδοµα αδείας υπολογίζονταν σύµφωνα µε τον 
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καθοριζόµενο στην εν λόγω ΣΣΕ τρόπο υπολογισµού, δηλαδή µε βάση τον µηνιαίο 
µισθό, όπως αυτός είχε διαµορφωθεί κατά τους προαναφερόµενους χρόνους. Όµως ο 
τρόπος αυτός υπολογισµού τροποποιήθηκε µε το νέο ΓΚΠ - ΟΤΕ, που τέθηκε σε ισχύ 
µε την από 10-6-1999 ΕΣΣΕ, αφού ρητά σ' αυτόν ορίζεται ότι στο προσωπικό 
παρέχεται µε απόφαση του ∆Σ "επίδοµα ποσού ίσου προς τις τακτικές αποδοχές µε 
τις προσαυξήσεις που ορίζουν οι ΕΣΣΕ". Εποµένως, ως βάση υπολογισµού των 
ανωτέρω επιδοµάτων λαµβάνεται πλέον όχι ο µηνιαίος µισθός, όπως είχε 
διαµορφωθεί κατά τους χρόνους που αναφέρθηκαν, αλλά οι τακτικές αποδοχές του 
µισθωτού στις οποίες συµπεριλαµβάνονται ο µηνιαίος µισθός και όλες οι παροχές που 
καταβάλλονται από την αναιρεσίβλητη κάθε µήνα ή κατ' επανάληψη περιοδικά κατά 
ορισµένα χρονικά διαστήµατα του έτους, όπως είναι οι πρόσθετες αµοιβές για 
υπερεργασία, για νόµιµη ή ιδιόρρυθµη υπερωριακή απασχόληση και για εργασία 
κατά τις Κυριακές και τη νύχτα. Εξάλλου, όσον αφορά τις αποδοχές αδείας, ενώ στην 
από 14-3-1985 ΕΣΣΕ υπήρχε ρητή διάταξη σύµφωνα µε την οποία στις αποδοχές 
αυτές δεν περιλαµβάνονται αµοιβές για εργασία νυχτερινή, Κυριακών και λοιπών 
εξαιρέσιµων ηµερών και υπερωριακή, στο νέο ΓΚΠ -ΟΤΕ ορίζεται σαφώς ότι το 
προσωπικό του ΟΤΕ δικαιούται για την κανονική άδεια "αποδοχές όπως προβλέπουν 
οι διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας ...". Ενόψει της ανωτέρω ρητής παραποµπής για 
τον προσδιορισµό των αποδοχών αδείας στις διατάξεις της κοινής εργατικής 
νοµοθεσίας, άρα και στο άρθρο 3 του Α.Ν. 539/1945, είναι σαφές ότι ο τρόπος 
υπολογισµού των αποδοχών αδείας ρυθµίζεται διαφορετικά σε σχέση µε την από 14-
3-1985 ΕΣΣΕ, µε αποτέλεσµα τη σιωπηρή κατάργηση της διάταξης του άρθρου 5 
παρ. 2 της από 14-3-1985 ΕΣΣΕ, που όριζε και µάλιστα αντίθετα προς τις 
αναγκαστικού δικαίου διατάξεις του ΑΝ 539/1945, ότι στις αποδοχές αδείας δεν 
περιλαµβάνονται αµοιβές για εργασία νυχτερινή, Κυριακών και λοιπών εξαιρέσιµων 
ηµερών και υπερωριακή εργασία. Άλλωστε στο άρθρο 50 του νέου ΓΚΠ - OTE 
ορίζεται ρητά ότι οι διατάξεις του προϊσχύσαντος ΓΚΠ, αποφάσεις της ∆ιοίκησης και 
ΕΣΣΕ που υπογράφηκαν µέχρι την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
Κανονισµού και έρχονται σε αντίθεση µε τις διατάξεις του παύουν να ισχύουν από 
την ηµεροµηνία αυτή. Εποµένως στις αποδοχές αδείας των µισθωτών της 
αναιρεσίβλητης πρέπει να συνυπολογίζεται και κάθε άλλη καταβαλλόµενη πρόσθετη 
παροχή σε χρήµα ή σε είδος µε την προϋπόθεση ότι η παροχή αυτή δίδεται σταθερώς 
και µονίµως ως συµβατικό αντάλλαγµα της παρεχόµενης εργασίας, όπως είναι η 
σταθερή και µόνιµη υπερεργασία, η νόµιµη ή ιδιόρρυθµη υπερωρία και η παροχή 
εργασίας κατά τη νύχτα, τις Κυριακές και αργίες (ΟλΑΠ 16/2011). ∆εν 
συνυπολογίζεται, όµως, σ' αυτές και το επίδοµα αδείας, διότι αυτό, όπως 
προαναφέρθηκε, υπολογίζεται µε βάση τις αποδοχές αδείας. Τούτο προκύπτει από τη 
διάταξη του άρθρου 3 παρ. 16 του ν. 4504/1966, κατά την οποία το επίδοµα αδείας 
είναι ίσο µε το σύνολο των αποδοχών των ηµερών αδείας, που δικαιούται ο µισθωτός, 
υπό τον περιορισµό ότι τούτο δεν µπορεί να υπερβαίνει τις αποδοχές ενός 15θηµέρου 
για τους αµειβόµενους µε µηνιαίο µισθό και 13 ηµερών για τους αµειβόµενους µε 
ηµεροµίσθιο.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 648, 653, 666, 679, 



 

[48] 
 

Νόµοι: 539/1945, άρθ. 3,  
Νόµοι: 4504/1966, άρθ. 3, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 
 
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 ΑΝ 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 
διάταξη του άρθρου 26 παρ. 5 του ΑΝ 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 
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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 
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 
 
Μισθός - Υπερηµερία εργοδότη 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1030 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Μισθοί υπερηµερίας. Καταχρηστική άσκηση δικαιώµατος. Παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. Μη 
λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. Εσφαλµένη εφαρµογή των ορισµών του νόµου ως 
προς το βάρος της απόδειξης. 
- Η άσκηση του δικαιώµατος του εργαζοµένου να αξιώσει µισθούς υπερηµερίας, 
σύµφωνα µε το άρθρο 656 ΑΚ, λόγω άκυρης καταγγελίας της συµβάσεως εργασίας, 
υπόκειται, όπως και η άσκηση κάθε άλλου δικαιώµατος, στους περιορισµούς του 
άρθρου 281 ΑΚ, δηλαδή απαγορεύεται αν υπερβαίνει προφανώς τα όρια που 
επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο κοινωνικός ή οικονοµικός σκοπός 
αυτού. Τέτοια υπέρβαση υπάρχει και όταν ο εργαζόµενος, µετά την άκυρη 
καταγγελία, παραµένει θεληµατικά άνεργος, αποφεύγοντας αδικαιολόγητα και 
κακόβουλα να επιδιώξει την ανεύρεση άλλης εργασίας, την οποία µπορεί να 
εξασφαλίσει και να παράσχει ευχερώς κατά το διάστηµα της υπερηµερίας του 
εργοδότη του, µε σκοπό να εισπράττει από αυτόν, χωρίς να εργάζεται, τους µισθούς 
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υπερηµερίας. Ως εκ τούτου, για να θεωρηθεί καταχρηστική η άσκηση του 
δικαιώµατος του εργαζοµένου να ζητήσει µισθούς υπερηµερίας, απαιτείται δόλια 
αποφυγή της απασχολήσεώς του και δεν αρκεί το ότι δεν βρήκε άλλη εργασία από 
αµέλεια (ΑΠ 197/2009).  
- 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.  
- 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 
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.  
- Ως "πράγµατα", κατά την έννοια του άρθρου 559 αρ.8 περ. β' ΚΠολ∆, τα οποία 
έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης και των οποίων η µη λήψη υπ' όψη, 
αν και προτάθηκαν, ιδρύει τον προβλεπόµενο από τη διάταξη αυτή λόγο αναιρέσεως, 
θεωρούνται οι ισχυρισµοί, που έχουν αυτοτελή ύπαρξη και τείνουν σε θεµελίωση ή 
κατάργηση δικαιώµατος, δικονοµικού ή ουσιαστικού, που ασκήθηκε είτε ως 
επιθετικό, είτε ως αµυντικό µέσο, όχι όµως και οι ισχυρισµοί, που αποτελούν 
επιχειρήµατα ή συµπεράσµατα των διαδίκων ή του δικαστηρίου, τα οποία συνάγονται 
από την εκτίµηση των αποδείξεων (ΟλΑΠ 11/1996).  
- Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 559 αρ.11 περ. γ' ΚΠολ∆, ιδρύεται λόγος 
αναίρεσης και αν το δικαστήριο δεν έλαβε υπ' όψη αποδεικτικά µέσα που οι διάδικοι 
επικαλέσθηκαν και προσκόµισαν. Για την ίδρυση του λόγου αυτού αρκεί και η 
ύπαρξη αµφιβολιών ως προς το αν λήφθηκε υπ' όψη συγκεκριµένο µέσο απόδειξης. Ο 
λόγος, όµως, δεν γεννάται, αν από τη γενική µνεία ότι λήφθηκαν υπ' όψη όλα τα κατ' 
είδος, έστω, αναφερόµενα αποδεικτικά µέσα, σε συνδυασµό µε το υπόλοιπο 
περιεχόµενο της απόφασης, καθίσταται βέβαιο ότι συνεκτιµήθηκε το αποδεικτικό 
µέσο που επικαλείται ο αναιρεσείων (ΑΠ 502/2007). Και ακόµη, ο ίδιος λόγος δεν 
ιδρύεται, όταν ο ισχυρισµός ή τα πραγµατικά γεγονότα για την απόδειξη των οποίων 
έγινε η επίκληση και προσκοµιδή των αποδεικτικών αυτών µέσων, δεν έχουν 
ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης.  
- Κατά την έννοια της διατάξεως του άρθρου 559 αρ.13 ΚΠολ∆, κατά την οποία 
αναίρεση επιτρέπεται αν το δικαστήριο εφάρµοσε εσφαλµένα τους ορισµούς του 
νόµου ως προς το βάρος της απόδειξης, λόγος αναιρέσεως ιδρύεται µόνον υπέρ του 
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διαδίκου στον οποίο επιβλήθηκε το βάρος αποδείξεως και όχι υπέρ του αντιδίκου 
αυτού, ο οποίος δεν βλάπτεται, διότι µπορεί, κατ' ανταπόδειξη, να αποδείξει το 
αντίθετο, χωρίς να χρειάζεται αυτό να έχει διαταχθεί από το δικαστήριο.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 281, 656, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 9, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 13, 559 αριθ. 
19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 
 
Μονοµερής βλαπτική µεταβολή - Μεταβολή όρων εργασίας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1028 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Προσωπικό ΟΓΑ. Μονοµερής βλαπτική µεταβολή των όρων εργασίας. 
- Στο άρθρο 12 του ιδρυτικού του Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων Ν. 
4169/1961 (Α' 81) ορίζεται ότι ο Οργανισµός αυτός είναι νοµικό πρόσωπο δηµοσίου 
δικαίου. Περαιτέρω, στην παρ. 2 του άρθρου 16 του ίδιου νόµου ορίζεται ότι το 
διοικητικό προσωπικό του ΟΓΑ συνδέεται µε τον Οργανισµό µε σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου. Τέλος, κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 4 του άρθρου 16 του ίδιου 
νόµου εξεδόθη η υπ' αριθ. 177647/8720/13.9.1961 κοινή απόφαση των Υπουργών 
Γεωργίας και Οικονοµικών (Β? 320) "περί του Κανονισµού Καταστάσεως 
Προσωπικού του ΟΓΑ", στην παρ. 3 του άρθρ. 1 της οποίας, όπως αυτή 
αντικαταστάθηκε µε την υπ' αριθ. 94655/3878/26.8.1967 κοινή απόφαση των ίδιων 
Υπουργών (Β' 551), ορίζεται ότι "το προσωπικόν του Οργανισµού Γεωργικών 
Ασφαλίσεων, συνδεόµενον µετ' αυτού διά σχέσεως εργασίας ιδιωτικού δικαίου, 
διακρίνεται εις διοικητικόν Προσωπικόν Α' Κατηγορίας (Επιστηµονικόν) και 
βοηθητικόν Προσωπικόν, υποδιαιρούµενον εις διοικητικόν προσωπικόν Β' 
Κατηγορίας και υπηρετικόν Προσωπικόν ...", όπως δε παγίως γίνεται δεκτό, όλο το 
υπαλληλικό προσωπικό του Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων που διέπεται από 
τις ως άνω διατάξεις, από τον εισαγωγικό βαθµό για κάθε Κατηγορία µέχρι τον 
καταληκτικό βαθµό της Α1 Κατηγορίας, ήτοι τον βαθµό του Γενικού ∆ιευθυντή, 
διέπεται από τις διατάξεις του ιδιωτικού δικαίου (βλ. ΣτΕ 2241/1997 Ολοµ., 
711/1997, 302/1999 κ.ά.). Οι Υπηρεσίες του ΟΓΑ αρθρώνονται κατά Κλάδους, 
επικεφαλής των οποίων είναι το επιστηµονικό προσωπικό και καθένας Κλάδος 
αποτελείται από Υπηρεσιακές Μονάδες, µεταξύ των οποίων και τα Γραφεία 
∆ιοικητικής υποστήριξης τούτων, επικεφαλής των οποίων είναι οι εκ του διοικητικού 
προσωπικού Β' κατηγορίας υπάλληλοι, κατέχοντες τον καταληκτικό βαθµό ∆-1, 
καλούµενοι Προϊστάµενοι των Γραφείων και τοποθετούµενοι δι' αποφάσεως του 
∆ιοικητή του ΟΓΑ. Οι θέσεις αυτές είναι οργανικές και η εν γένει υπηρεσιακή 
κατάσταση των υπαλλήλων (εξέλιξη, προαγωγές κ.λπ.) ρυθµίζεται µε αποφάσεις του 
∆ιοικητή, µετά από προηγούµενη σύµφωνη γνώµη του Υπηρεσιακού Συµβουλίου. Οι 
υπάλληλοι του επιστηµονικού προσωπικού εξελίσσονται, προαγόµενοι "κατ' απόλυτο 
εκλογή", "κατ' εκλογή" και "κατ' αρχαιότητα", οι ∆ε υπάλληλοι του διοικητικού 
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προσωπικού "κατ' εκλογή" και "κατ' αρχαιότητα". Εξάλλου, η σύνθεση και οι 
αρµοδιότητες των Υπηρεσιών του ΟΓΑ, ρυθµίζονται από τον, από το έτος 1971 
Κανονισµό (ΦΕΚ 678/Β/24871), σύµφωνα µε το άρθρο 2 του οποίου η ∆ιοίκηση 
συγκροτείται από 14 Κλάδους, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονται ο Κλάδος 
Συντάξεων και ο Κλάδος Μηχανογράφησης, ενώ δεν είχε συσταθεί ο Κλάδος Κύριας 
Ασφάλισης, µε οργανική υπόσταση. Ο Κλάδος Μηχανογράφησης προβλέπεται από 
το άρθρο 13 του Κανονισµού και αποτελείται από τον ∆ιευθυντή του Κλάδου και 
τρία τµήµατα, επικεφαλής των οποίων είναι Τµηµατάρχες, όλοι ανωτάτης 
εκπαίδευσης καθώς και από Γραφείο, επικεφαλής του οποίου είναι προϊστάµενος, µε 
βαθµό ∆-, σε Οργανική θέση. Τέλος, σύµφωνα µε το άρθρο 20 του ως άνω 
Κανονισµού, κάθε µετακίνηση υπαλλήλου γίνεται µε πράξη του ∆ιοικητή, σε 
οµοιόβαθµη θέση.  
- Από τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 2112/1920 και των άρθρων 648 και 652 του 
ΑΚ προκύπτει ότι, µονοµερής µεταβολή των όρων εργασίας υπάρχει όταν ο 
εργοδότης επιχειρεί χωρίς τη συγκατάθεση του µισθωτού τροποποίηση των όρων 
αυτών χωρίς να έχει τέτοιο δικαίωµα από τη σύµβαση, το νόµο ή τον τυχόν 
υπάρχοντα κανονισµό της επιχείρησης. Βλαπτική δε µεταβολή των όρων εργασίας 
υπάρχει όταν αυτή προκαλεί στον εργαζόµενο άµεσα ή έµµεσα υλική ή και ηθική 
µόνο ζηµία. Στην περίπτωση αυτή, ο µισθωτός µπορεί να αντιδράσει µε τους εξής 
τρόπους: α) να αποδεχθεί την µεταβολή, οπότε συνάπτεται νέα σύµβαση 
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 αποζηµίωσης. Και γ) να 
εµµείνει στη σύµβαση και να ζητήσει την τήρηση των συµβατικών όρων.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 648, 652, 
Νόµοι: 2112/1920, άρθ. 7,  
Νόµοι: 4169/1961,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 
 
Παραγραφή - Αξιώσεις υπαλλήλων νπδδ  
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1671 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Παραγραφή αξιώσεων υπαλλήλων ΝΠ∆∆. ∆ιετής παραγραφή. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 250,  
ΕΣ∆Α: 6, 
ΣυνθΕΚ: 4,  
Ν∆: 496/1974, άρθ. 44, 48, 49,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 
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Παραγραφή - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Συλλογικό Εργατικό ∆ίκαιο - Ειδικές Συλλογικές Συµβάσεις  
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 428 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Συλλογική Σύµβαση Εργασίας (ΣΣΕ) των ασφαλιστικών υπαλλήλων του ιδιωτικού 
τοµέα. 
- Σύµφωνα µε στο άρθρο 1 της από 24-6-1994 Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας (ΣΣΕ) 
των ασφαλιστικών υπαλλήλων του ιδιωτικού τοµέα, που κηρύχθηκε υποχρεωτική µε 
την ΥΑ 13765 της 19/29-9-1994 (ΦΕΚ Β' 737), ορίζεται ότι στις διατάξεις αυτής 
υπάγονται, µεταξύ άλλων, οι εργαζόµενοι στις ελληνικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις, 
µε εξαίρεση τους εργαζόµενους στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις που εκεί 
απαριθµούνται, µεταξύ των οποίων και η "Ιονική ΑΕΕΓΑ". Εξ αυτού έπεται ότι οι 
εργαζόµενοι στην εν λόγω ασφαλιστική εταιρία κατά το χρονικό διάστηµα ισχύος της 
από 24-6-1994 ΣΣΕ έπρεπε να αµείβονται σύµφωνα µε την αντιστοίχως ισχύουσα 
Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας (ΕΓΣΣΕ), εκτός εάν οι συµφωνηµένες 
αποδοχές τους ήσαν υπέρτερες των από αυτήν προβλεποµένων.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 9, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 
 
Σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας - ∆ιαδοχή συµβάσεων εργασίας ορισµένου 
χρόνου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 815 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- ∆ιαδοχικές συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου. ΟΤΕ. Παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 648, 649, 669 και 672 του ΑΚ και 1 
του Ν. 2112/1920, συνάγεται ότι: α) Σύµβαση εργασίας αόριστου χρόνου είναι εκείνη 
στην οποία οι συµβαλλόµενοι δεν έχουν συµφωνήσει ρητώς ή σιωπηρώς ορισµένη 
διάρκεια για την παροχή της εργασίας, ούτε η χρονική αυτή διάρκεια συνάγεται από 
το είδος και το σκοπό της εργασίας. β) Σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου είναι 
εκείνη στην οποία ρητώς ή σιωπηρώς έχει συµφωνηθεί η λήξη της σε ορισµένο χρόνο 
ή η λήξη αυτή προκύπτει από το είδος και το σκοπό της εργασιακής συµβάσεως ή 
επιβάλλεται από διάταξη νόµου. Εξάλλου, ορίζεται: α) στο άρθρο 671 του ΑΚ ότι "η 
σύµβαση εργασίας που συνοµολογήθηκε για ορισµένο χρόνο λογίζεται πως 
ανανεώθηκε για αόριστο χρόνο, αν µετά τη λήξη του χρόνου της ο εργαζόµενος 
εξακολουθεί την εργασία χωρίς να εναντιώνεται ο εργοδότης" και β) στο άρθρο 8 
παρ. 3 του Ν. 2112/1920 ότι "οι διατάξεις του νόµου τούτου εφαρµόζονται ωσαύτως 
και επί συµβάσεων εργασίας µε ορισµένη χρονική διάρκεια, εάν ο καθορισµός της 
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διαρκείας ταύτης δεν δικαιολογείται εκ της φύσεως της συµβάσεως, αλλ' ετέθη 
σκοπίµως προς καταστρατήγηση των περί υποχρεωτικής καταγγελίας της 
υπαλληλικής συµβάσεως διατάξεων του παρόντος νόµου". Η διάταξη αυτή 
εφαρµόζεται και στην περίπτωση κατά την οποία η σύµβαση καταρτίστηκε 
υποχρεωτικώς ως ορισµένης διάρκειας εκ του νόµου, όπως στην περίπτωση της 
διάταξης του άρθρου 2 παρ.2 του αναµορφωµένου ΓΚΠ-ΟΤΕ, που τέθηκε σε ισχύ µε 
την από 10-6-1999 Επιχειρησιακή Συλλογική Σύµβαση Εργασίας (όρος 21 της εν 
λόγω Ε.Σ.Σ.Ε.) και έχει ισχύ ουσιαστικού νόµου (άρθρο 7 παρ. 1 Ν. 1876/1990), κατά 
την οποία ο Οργανισµός δύναται προς κάλυψη έκτακτων και πρόσκαιρων αναγκών 
να προσλαµβάνει έκτακτο προσωπικό µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας ορισµένου 
χρόνου κατά σύστηµα, όρους, διαδικασία και προϋποθέσεις που καθορίζονται µε 
απόφαση της ∆ιοίκησης, αυτή δε η σύµβαση εργασίας απαγορεύεται να παραταθεί ή 
να ανανεωθεί ή να µετατραπεί σε σύµβαση αορίστου χρόνου.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 648, 649, 669, 672, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1,  
Νόµοι: 2112/1920, άρθ. 8,  
Νόµοι: 1876/1990, άρθ. 7,  
Π∆: 81/2003, άρθ. 8,  
Π∆: 164/2004, άρθ. 11,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 
 
Σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας - ∆ιαδοχή συµβάσεων εργασίας ορισµένου 
χρόνου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 521 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- ∆ιαδοχικές συµβάσεις εργασίας. Αδικαιολόγητος πλουτισµός. ΟΤΑ. 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∆ 164/2004, το οποίο εκδόθηκε 
για τη µεταφορά στην εσωτερική έννοµη τάξη της Οδηγίας 1999/70/ΕΚ του 
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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 
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∆ 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∆ 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∆ 
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∆ 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, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 
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Σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας - ∆ιαδοχή συµβάσεων εργασίας ορισµένου 
χρόνου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 455 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- ∆ιαδοχικές συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου που καταρτίστηκαν µε το 
∆ηµόσιο. 
- Από τον συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 648, 649, 669 και 672 ΑΚ και 1 
του Ν. 2112/1920 προκύπτει, ότι σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου υπάρχει, όταν 
οι συµβαλλόµενοι δεν έχουν συµφωνήσει ορισµένη διάρκεια για την παροχή της 
εργασίας, ούτε η χρονική αυτή διάρκεια συνάγεται από το είδος και τον σκοπό της 
εργασίας. Αντίθετα, η σύµβαση εργασίας είναι ορισµένου χρόνου, όταν 
συνοµολογείται η διάρκεια αυτής µέχρις ορισµένου χρονικού σηµείου ή µέχρις την 
επέλευση ορισµένου µέλλοντος και 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, όπως ήδη 
αναφέρθηκε, παύει αυτοδικαίως, σύµφωνα µε το άρθρο 669 παρ. 1 ΑΚ, όταν λήξει ο 
χρόνος για τον οποίο συνοµολογήθηκε, χωρίς να χρειάζεται καταγγελία της 
συµβάσεως και καταβολή αποζηµίωσης. Εξάλλου, ο χαρακτηρισµός της σύµβασης ή 
σχέσης εργασίας ως ορισµένου ή αορίστου χρόνου δεν εξαρτάται από τον 
χαρακτηρισµό, που δίνουν σ' αυτήν οι δικαιοπρακτούντες ή ο νόµος, διότι ο 
χαρακτηρισµός αυτός, ως κατ' εξοχήν έργο της δικαιοδοτικής λειτουργίας, όπως 
οριοθετείται από τις διατάξεις των άρθρων 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 στη συνέχεια προκύψουν και κατά 
την αποδεικτική διαδικασία, προσδίδει τον ακριβή (ορθό) νοµικό χαρακτηρισµό στην 
σύµβαση, η οποία κρίση του στη συνέχεια ελέγχεται αναιρετικά στα πλαίσια της 
διάταξης του άρθρου 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 δηµοσίου και του ευρύτερου 
δηµόσιου τοµέα (ΟλΑΠ 18/2006).  
Περαιτέρω, η Οδηγία 1999/70/ΕΚ του Συµβουλίου της 28-6-1999 (που δηµοσιεύθηκε 
την 10-7-1999 στην Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και άρχισε να ισχύει 
από 10-7-2001) έχει ως σκοπό την αποτροπή της κατάχρησης σύναψης διαδοχικών 
συµβάσεων ή σχέσεων εργασίας ορισµένου χρόνου µε την λήψη από τα κράτη µέλη, 
όταν δεν υπάρχουν ισοδύναµα µέτρα για την πρόληψη των καταχρήσεων, 
συγκεκριµένων µέτρων προσαρµογής (ρήτρα 5 του παραρτήµατος της άνω Οδηγίας). 
Η εν λόγω Οδηγία ενσωµατώθηκε στην ελληνική έννοµη τάξη, αφενός µε το Π∆ 
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81/2003, το οποίο εφαρµόζεται στους εργαζόµενους µε σύµβαση ή σχέση 
εξαρτηµένης εργασίας ορισµένου χρόνου, που απασχολούνται στον ιδιωτικό τοµέα, η 
ισχύς του οποίου άρχισε από την δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως 
στις 2-4-2003 και αφετέρου µε το Π∆ 164/2004, το οποίο εφαρµόζεται στους 
εργαζόµενους µε συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου στον δηµόσιο τοµέα, η ισχύς 
του οποίου άρχισε από την δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως στις 
19-7-2004. Ανεξάρτητα από την παραπάνω Οδηγία, στην ελληνική έννοµη τάξη η 
διασφάλιση των εργαζοµένων από την καταστρατήγηση των δικαιωµάτων τους, µε 
την προσχηµατική επιλογή της σύµβασης εργασίας ορισµένου αντί αορίστου χρόνου, 
αντιµετωπιζόταν µε το 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 νόµου περί 
υποχρεωτικής καταγγελίας της υπαλληλικής σύµβασης. Η διάταξη αυτή, ενώ 
αναφέρεται στην προστασία των εργαζοµένων από την µη τήρηση εκ µέρους του 
εργοδότη των τυπικών όρων που επιβάλλει κατά την απόλυση ο Ν. 2112/1920, 
αξιοποιήθηκε γενικότερα για τον ορθό νοµικό χαρακτηρισµό των συµβάσεων 
εργασίας ως ορισµένης ή αόριστης χρονικής διάρκειας, µε πληρέστερη µάλιστα 
προστασία έναντι εκείνης της µεταγενέστερης ως άνω κοινοτικής Οδηγίας, εφόσον 
πρόκειται για διαδοχικές συµβάσεις 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 εργασίας ως ορισµένου ή αορίστου 
χρόνου, αποτελεί κατ' εξοχήν έργο της δικαιοδοτικής λειτουργίας των δικαστηρίων, 
ανεξάρτητα από τον εκ του νόµου χαρακτηρισµό της συµβατικής σχέσης ως 
ορισµένου χρόνου (ΑΕ∆ 3/2001, ΟλΑΠ 6/2001), χωρίς παράλληλα ο ορθός αυτός 
νοµικός χαρακτηρισµός εκ µέρους του δικαστηρίου, όταν συντρέχουν οι 
προαναφερθείσες ουσιαστικές προϋποθέσεις των καλυπτοµένων αναγκών, να συνιστά 
ανεπίτρεπτη "µετατροπή" του ισχύοντος νοµικού καθεστώτος απασχόλησης από 
ορισµένου χρόνου σε αόριστο (ΟλΑΠ 18/2006). Συνάγεται περαιτέρω από τα 
προαναφερθέντα, ότι επί διαδοχικών συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου, που 
καταρτίσθηκαν µε το ∆ηµόσιο κ.λπ. πριν από την έναρξη ισχύος 1) της ως άνω 
Οδηγίας 1999/70/ΕΚ, 2) των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 103 του Συντάγµατος, 
που προστέθηκαν κατά την αναθεώρηση αυτού το έτος 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 άρθρων 5 και 11 του άνω 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, 
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συνεχίζονται δε και είναι ενεργές και µετά ταύτα και καλύπτουν κατά την φύση τους 
πάγιες και διαρκείς ανάγκες, δεν εφαρµόζονται οι ως άνω διατάξεις, διότι αυτές 
(συµβάσεις εργασίας) είχαν προσλάβει ήδη κατά τον χρόνο που εκτείνεται η έννοµη 
σχέση και το αντικείµενό της, δηλαδή και πριν τη 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 χαρακτήρα διατηρούν και 
µετά ταύτα, δηλαδή και µετά την έναρξη ισχύος των πιο πάνω διατάξεων, ως ενιαίες 
πλέον συµβάσεις αορίστου χρόνου (ΟλΑΠ 7/2011).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 281, 648, 649, 669, 671, 672, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1,  
Οδηγίες: Οδηγία 1999/70/ΕΚ, 
Νόµοι: 2112/1920, άρθ. 1,  
Π∆: 81/2003,  
Π∆: 164/2004, άρθ. 5, 11,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 
 
Σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας - Σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας και σύµβαση 
ανεξαρτήτων υπηρεσιών 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1029 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας και σύµβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών. Παραβίαση 
κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 648, 652 ΑΚ και 6 του ΑΝ 
765/1943, που κυρώθηκε µε την 324/1946 ΠΥΣ και διατηρήθηκε σε ισχύ µε το άρθρο 
38 ΕισΝΑΚ, συνάγεται ότι σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας υπάρχει, όταν ο 
εργαζόµενος υπόκειται σε νοµική και προσωπική εξάρτηση από τον εργοδότη, η 
οποία εκδηλώνεται µε το δικαίωµα του τελευταίου να δίνει στον πρώτο δεσµευτικές 
εντολές και οδηγίες, ως προς τον τόπο, το χρόνο και τον τρόπο παροχής της εργασίας 
και να ασκεί έλεγχο και εποπτεία ως προς τη συµµόρφωση του εργαζοµένου σ' αυτές. 
Η υποχρέωση του εργαζοµένου να δέχεται τον έλεγχο του εργοδότη και να 
συµµορφώνεται προς τις οδηγίες του σχετικά µε τον τρόπο παροχής της εργασίας, 
αποτελεί το βασικό γνώρισµα της ως άνω εξαρτήσεως. Η εξάρτηση ενδέχεται να είναι 
χαλαρότερη σε περιπτώσεις, στις οποίες ο εργαζόµενος αναπτύσσει πρωτοβουλία 
κατά την εκτέλεση της εργασίας, λόγω των επιστηµονικών ή τεχνικών γνώσεων 
αυτού. Πρέπει, όµως, να διαπιστώνεται οπωσδήποτε για να χαρακτηρισθεί µια 
συγκεκριµένη ενοχική σχέση ως σύµβαση παροχής εξαρτηµένης εργασίας. Εξ άλλου, 
σύµβαση προσφοράς ανεξάρτητων υπηρεσιών υπάρχει, όταν ο προσφέρων παρέχει 
µεν αντί αµοιβής ή µισθού τις υπηρεσίες του προς το λήπτη αυτών, δεν υπόκειται, 
όµως, σε έλεγχο και εποπτεία του τελευταίου και δεν είναι υποχρεωµένος να 
συµµορφώνεται προς εντολές και οδηγίες αυτού, ιδίως ως προς τον τόπο, το χρόνο 
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και τον τρόπο παροχής των υπηρεσιών. Στη σύµβαση αυτή, ενδέχεται, πάλι, να 
υφίσταται κάποια δέσµευση του παρέχοντος τις υπηρεσίες έναντι του λήπτη αυτών, 
όπως συµβαίνει σε κάθε ενοχική σχέση. Η απλή υποχρέωση, όµως, της συµµόρφωσης 
του παρέχοντος τις υπηρεσίες προς όρους της συµβάσεώς του, ακόµη και αν 
συνδέονται µε τα τοπικά ή χρονικά πλαίσια ή τον τρόπο παροχής των υπηρεσιών, δεν 
υποδηλώνει, καθ' εαυτήν, εξάρτηση αυτού από το λήπτη των υπηρεσιών, µε την 
έννοια, την οποία προϋποθέτει η κατάφαση συµβάσεως εξαρτηµένης εργασίας. Ως εκ 
τούτου, το δικαίωµα του εργοδότη να δίνει εντολές και οδηγίες ως προς τον τόπο, το 
χρόνο και τον τρόπο παροχής της εργασίας και να ελέγχει τη συµµόρφωση του 
εργαζοµένου προς αυτές, καθώς και η έκταση των αντίστοιχων υποχρεώσεων του 
τελευταίου αποτελούν µεν ενδεικτικά στοιχεία της υπάρξεως εξαρτηµένης εργασίας, 
δεν αρκούν, όµως, για τη διαπίστωση αυτή. Όπως δεν ασκούν αποφασιστική επιρροή, 
αυτοτελώς, ούτε ο τρόπος προσδιορισµού ή καταβολής της αµοιβής του εργαζοµένου 
ούτε άλλα δευτερεύοντα στοιχεία, όπως η έκδοση δελτίων παροχής υπηρεσιών ή η 
ασφάλιση αυτού στο ΙΚΑ (ΑΠ 71/2010). Για τη διάκριση µεταξύ παροχής 
εξαρτηµένης εργασίας ή προσφοράς ανεξάρτητων υπηρεσιών αποφασιστικό κριτήριο 
δεν αποτελεί το ποσοτικό στοιχείο, δηλαδή η συγκέντρωση περισσοτέρων ενδείξεων 
δεσµεύσεως και εξαρτήσεως, αλλά το ποιοτικό, δηλαδή το είδος της δεσµεύσεως και 
εξαρτήσεως. Το εν λόγω ποιοτικό στοιχείο συνάγεται από την εκτίµηση των όρων της 
συµβάσεως και των εν γένει συνθηκών παροχής των υπηρεσιών ή της εργασίας, 
οπότε, κατά περίπτωση και ανάλογα µε το είδος ή τη φύση αυτών, σε συνδυασµό µε 
τις διαπιστούµενες ενδείξεις δεσµεύσεως και εξαρτήσεως, καθίσταται ασφαλέστερη η 
διάκριση της εξαρτηµένης εργασίας από τις ανεξάρτητες υπηρεσίες (ΟλΑΠ 28/2005).  
- 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.  
- 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 
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: 648, 652,  
ΕισΝΑΚ: 38, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 
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Συνταξιοδότηση - Αποζηµίωση λόγω συνταξιοδότησης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1076 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Αποζηµίωση λόγω συνταξιοδότησης. ΚΤΕΛ. Μεταβολή προσώπου του εργοδότη. 
- Κατά το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 8 του Ν. 3198/1955,το οποίο προστέθηκε µε 
την παρ.4 του άρθρου 8 του Ν∆ 3789/1957,όπως ήδη ισχύει µετά την αντικατάστασή 
του µε το άρθρο 5 παρ.1 του Ν. 435/1976, "µισθωτοί εν γένει υπαγόµενοι στην 
ασφάλιση οποιουδήποτε ασφαλιστικού οργανισµού, για τη χορήγηση συντάξεως, 
εφόσον συµπλήρωσαν ή συµπληρώνουν τις προς λήψη πλήρους συντάξεως γήρατος 
προϋποθέσεις, µπορούν, αν µεν έχουν την ιδιότητα του εργατοτεχνίτη να αποχωρούν 
από την εργασία, αν δε έχουν την ιδιότητα του υπαλλήλου είτε να αποχωρούν είτε να 
αποµακρύνονται από την εργασία τους από τον εργοδότη τους, λαµβάνοντας σ' όλες 
τις περιπτώσεις αυτές, οι µεν επικουρικώς ασφαλισµένοι τα 40%,οι δε µη 
ασφαλισµένοι επικουρικώς τα 50% της αποζηµιώσεως την οποία δικαιούνται κατά τις 
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, για την περίπτωση απροειδοποίητης καταγγελίας της 
συµβάσεως εργασίας εκ µέρους του εργοδότη. Για την κατά τα ανωτέρω 
χορηγούµενη, στους αποχωρούντες ή αποµακρυνόµενους µισθωτούς, αποζηµίωση 
εφαρµόζονται κατά τα λοιπά όλα τα οριζόµενα από τα άρθρα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και 9 
του Ν. 3198/1955,καθώς και από τις διατάξεις του Ν. 2112/1920 ..., όπως αυτός 
τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µεταγενεστέρως, και από το Β∆/µα της 16/18 
Ιουλίου 1920 "περί επεκτάσεως του Ν. 2112 "περί καταγγελίας της συµβάσεως 
εργασίας των ιδιωτικών υπαλλήλων" και επί των εργατών, τεχνιτών και υπηρετών, 
εκτός από τις διατάξεις που αφορούν την προειδοποίηση". Περαιτέρω, κατά την 
παρ.2 του άρθρου 5 του ως άνω Ν. 435/1976, "προκειµένου περί µισθωτών 
ασφαλισµένων σε άλλο, πλην του ΙΚΑ, Οργανισµό κύριας ασφαλίσεως, ως 
προϋποθέσεις για την εφαρµογή της παρ.1 του παρόντος νοούνται οι για τους 
ασφαλισµένους το ΙΚΑ προβλεπόµενες τέτοιες". Από τις ως άνω παρατιθέµενες 
διατάξεις συνάγεται: α) Ότι το άρθρο 8 εδ.β' του Ν. 3198/1955 όπως διαµορφώθηκε 
µετά την αντικατάστασή του από το άρθρο 5 παρ 1 του Ν. 435/1976,έχει 
αναµφισβήτητα εφαρµογή στις συµβάσεις εργασίας αόριστου χρόνου (ανεξάρτητα αν 
πρόκειται για έγκυρη ή άκυρη για οποιοδήποτε λόγο σύµβαση εργασίας),στις οποίες, 
για τη διευκόλυνση της ανανεώσεως του προσωπικού των επιχειρήσεων, εισάγει ως 
κίνητρο την καινοτοµία ότι µειώνει την οφειλόµενη αποζηµίωση σε περίπτωση 
καταγγελίας της συµβάσεως από τον εργοδότη όταν ο εργαζόµενος έχει συµπληρώσει 
τις προϋποθέσεις για λήψη πλήρους συντάξεως γήρατος, ενώ παράλληλα, για πρώτη 
φορά, ιδρύει δικαίωµα λήψεως της ίδιας µειωµένης αποζηµιώσεως από τον 
εργαζόµενο όταν, κάτω από τις ίδιες συνθήκες, αποχωρεί οικειοθελώς από την 
εργασία του. β) Ό τι η ίδια διάταξη, όπως προκύπτει από την α διάστικτη διατύπωσή 
της ("µισθωτοί εν γένει ..."), έχει εφαρµογή και στις συµβάσεις εργασίας ορισµένου 
χρόνου όταν αυτές λύνονται µε τις προϋποθέσεις της, µετά από καταγγελία της 
συµβάσεως από τον εργοδότη ή τον εργαζόµενο για σπουδαίο λόγο(άρθρο 672 ΑΚ), 
καταγγελία που έγινε πριν από το συµβατικό χρόνο λήξεως της συµβάσεως (πρβλ. 
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ΟλΑΠ 26/1992). γ) Ότι µόνη προϋπόθεση της αξιώσεως του µισθωτού για καταβολή 
της οριζόµενης ως άνω µειωµένης αποζηµιώσεως αποτελεί η συνδροµή στο πρόσωπο 
αυτού των προϋποθέσεων της συνταξιοδοτήσεως λόγω γήρατος από το ΙΚΑ. Έτσι, 
όταν χορηγηθεί στο µισθωτό από τον ασφαλιστικό οργανισµό σύνταξη λόγω γήρατος, 
ο υπόχρεος στη καταβολή της ανωτέρω µειωµένης αποζηµιώσεως δεν µπορεί να 
αµφισβητήσει τη συνδροµή στο πρόσωπο του δικαιούχου των νόµιµων 
προϋποθέσεων προς συνταξιοδότησή του λόγω γήρατος. Ακόµη, κατά τη διάταξη της 
παρ.1 του άρθρου 6 του Ν. 2112/1920,"µεταβολή του προσώπου του εργοδότη, 
οπωσδήποτε επερχοµένη, ουδαµώς επηρεάζει την εφαρµογή των υπέρ του υπαλλήλου 
διατάξεων του παρόντος νόµου". Ο ίδιος κανόνας περιέχεται στο άρθρο 9 παρ.1 του 
Β∆16/18-7-1920, προκύπτει δε και από το άρθρο 8 του Ν.3514/1928. Παρόµοιο 
κανόνα περιέχει το άρθρο 3 παρ.1 και 2 του Π∆ 572/1988 µε το οποίο η ελληνική 
νοµοθεσία εναρµονίστηκε προς την οδηγία του Συµβουλίου της ΕΟΚ 77/187/14-2-
1977. Σύµφωνα µε τις διατάξεις αυτές η µεταβολή του προσώπου του εργοδότη, 
εφόσον διατηρείται η ταυτότητα της επιχειρήσεως και η οικονοµική της 
δραστηριότητα, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη υποκατάσταση του νέου εργοδότη στις 
υφιστάµενες εργασιακές σχέσεις και στα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από αυτές, υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι υφίστανται αυτές κατά την 
ηµεροµηνία της µεταβίβασης διότι αν είχαν λήξει νόµιµα (π.χ. θάνατος, οικειοθελής 
αποχώρηση, καταγγελία εκ µέρους του εργοδότη κλπ) τότε δεν επέρχεται 
µεταβίβαση. Εποµένως στην περίπτωση αυτή ο χρόνος υπηρεσίας για το καθορισµό 
της ως άνω αποζηµιώσεως θα υπολογιστεί από την αρχική πρόσληψη, η δε 
αποζηµίωση θα βαρύνει εξ ολοκλήρου τον τελευταίο εργοδότη.  
- Ο αναιρετικός λόγος από το άρθρο 559 αρ.1 ΚΠολ∆ ιδρύεται αν παραβιάσθηκε 
κανόνας ουσιαστικού δικαίου στον οποίο περιλαµβάνονται και οι ερµηνευτικοί 
κανόνες των δικαιοπραξιών. Ο κανόνας δικαίου παραβιάζεται αν δεν εφαρµοσθεί ενώ 
συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις αυτές, καθώς και αν εφαρµοσθεί εσφαλµένα, η δε 
παραβίαση εκδηλώνεται είτε µε ψευδή ερµηνεία, δηλαδή µε την απόδοση στον 
κανόνα δικαίου έννοιας µη αληθινής ή µη αρµόζουσας ή έννοιας περιορισµένης ή 
στενής είτε µε κακή εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη υπαγωγή. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 672, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 
Νόµοι: 3198/1955, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,  
Ν∆: 3789/1957, άρθ. 8,  
Νόµοι: 435/1976, άρθ. 5,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 
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Συνταξιοδότηση - Αποζηµίωση λόγω συνταξιοδότησης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 907 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αποζηµίωση λόγω συνταξιοδότησης. Εργαζόµενοι στην Εµπορική Τράπεζα της 
Ελλάδος. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 8 εδ. α' του Ν. 3198/1955 µισθωτοί που 
συνδέονται µε σχέση εργασίας αόριστης διάρκειας και έχουν συµπληρώσει 
δεκαπενταετή υπηρεσία στον ίδιο εργοδότη, µε την έννοια του άρθρου 6 παρ. 1 του 
Ν. 2112/1920 ή το προβλεπόµενο από τον οικείο ασφαλιστικό οργανισµό όριο 
ηλικίας, σε περίπτωση δε ελλείψεως τέτοιου ορίου το 65° έτος της ηλικίας τους και 
αποχωρούν από την υπηρεσία µε τη συγκατάθεση του εργοδότη, δικαιούνται το µισό 
της οριζόµενης από το Ν. 2112/1920, όπως τροποποιήθηκε µεταγενεστέρως ή το Β∆ 
της 16/18-7-1920 αποζηµιώσεως για την περίπτωση απροειδοποίητης καταγγελίας 
της συµβάσεως εργασίας, που υπολογίζεται µε βάση το άρθρο 5 παρ. 1 και 2 του 
ίδιου νόµου (3198/1955). Η ως άνω διάταξη αναφέρεται σε συµβάσεις αορίστου 
χρόνου και αποβλέπει στη διευκόλυνση της πρόωρης συνταξιοδοτήσεως των 
µισθωτών για τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, µε την παροχή στους 
αποχωρούντες, υπό τους διαλαµβανόµενους σ' αυτήν όρους, µειωµένης 
αποζηµιώσεως. Εξάλλου σύµβαση εργασίας, η οποία διέπεται από Κανονισµό του 
εργοδότη, που έχει ισχύ νόµου και προβλέπει την αποχώρηση του µισθωτού µε τη 
συµπλήρωση του καθορισµένου ορίου ηλικίας, είναι σύµβαση ορισµένου χρόνου. Αν 
όµως µε τον κανονισµό έχουν παράλληλα προβλεφθεί περιπτώσεις πρόωρης λύσεως 
της συµβάσεως εργασίας, τότε ενυπάρχει διαλυτική αίρεση, µε την πλήρωση της 
οποίας η σύµβαση µεταπίπτει εξαρχής σε σύµβαση αορίστου χρόνου.  
- Στην ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. ισχύει ο Οργανισµός 
Προσωπικού της, που έχει καταρτισθεί µε την από 11/11/1977 Σ.Σ.Ε. "περί 
Οργανισµού Προσωπικού Εµπορικής Τραπέζης της Ελλάδος", η οποία καταρτίσθηκε 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3239/1955, δηµοσιεύθηκε στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως µε την υπ' αριθ. 46806/-10314 της 21/26-11-1977 απόφαση του 
Υπουργού Εργασίας (ΦΕΚ Β' 1255) και κηρύχθηκε υποχρεωτική µε την υπ' αριθ. 
15869 της 10/27-7-1981 απόφαση του ίδιου Υπουργού (ΦΕΚ Β'446), γι' αυτό δε έχει 
ισχύ νόµου, ως περιέχουσα κανονιστικές διατάξεις. Κατά το άρθρο 31 του ως άνω 
Οργανισµού Προσωπικού της ως άνω Τράπεζας, όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε 
και κωδικοποιήθηκε µε την από 22/6/1999 επιχειρησιακή συλλογική σύµβαση, που 
καταρτίσθηκε υπό την ισχύ του νόµου 1876/1990, η σύµβαση εργασίας µεταξύ της 
Τράπεζας και κάθε εργαζοµένου σ' αυτή λύεται: α) µε τη συµπλήρωση του 58ου 
έτους της ηλικίας για τους άνδρες και του 57ου έτους της ηλικίας για τις γυναίκες και 
οι εργαζόµενοι που συµπληρώνουν το εν λόγω όριο ηλικίας κατά τη διάρκεια του 
ηµερολογιακού έτους αποχωρούν αυτοδικαίως την 1η Ιανουαρίου του επόµενου 
έτους και β) πριν από τη συµπλήρωση των προαναφεροµένων ορίων ηλικίας στις 
ακόλουθες περιπτώσεις: αα) λόγω θανάτου του εργαζοµένου, ββ) λόγω 
αδικαιολόγητης συνεχούς απουσίας του εργαζοµένου επί τριάντα εργάσιµες ηµέρες 
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που θεωρείται ως οικειοθελής αποχώρηση, γγ) λόγω καταγγελίας της συµβάσεως 
εργασίας για σπουδαίο λόγο κατά το άρθρο 672 ΑΚ και δ) λόγω συνδροµής των 
προϋποθέσεων που ορίζονται στο άρθρο 5 του Ν. 2112/1920, όπως τροποποιήθηκε. 
Εξάλλου, οι όροι του εφαρµοζόµενου µε ισχύ νόµου Κανονισµού Εργασίας 
αποτελούν υποχρεωτικό περιεχόµενο της συµβάσεως εργασίας του µισθωτού και 
συνεπώς, η διεπόµενη από τέτοιο Κανονισµό ατοµική σύµβαση εργασίας του 
µισθωτού περιέχει και τους όρους του Κανονισµού (ΟλΑΠ 42/2002). Από τις 
ανωτέρω διατάξεις συνάγεται ότι ο προαναφερόµενος όρος του ως άνω Οργανισµού 
Προσωπικού της Εµπορικής Τράπεζας ότι η σύµβαση εργασίας λύεται και πριν από 
το προβλεπόµενο όριο ηλικίας, λόγω αδικαιολόγητης συνεχούς απουσίας του 
εργαζοµένου επί τριάντα εργάσιµες ηµέρες, που θεωρείται ως οικειοθελής 
αποχώρηση, δηλαδή παραίτηση τούτου, η οποία και επιφέρει τη λύση της 
συµβάσεως, χωρίς να απαιτείται αποδοχή ή συγκατάθεση της Τράπεζας, εµπίπτει 
στην περίπτωση του άρθρου 8 εδ. α' του Ν. 3198/1955, στην ίδια δε περίπτωση 
εµπίπτει, για την ταυτότητα του νοµικού λόγου, και η οικειοθελής αποχώρηση του 
εργαζοµένου από την ως άνω Τράπεζα, λόγω παραιτήσεως, πριν από τη συµπλήρωση 
του ορίου ηλικίας, αφού και η µε τον τρόπο αυτό παραίτηση του υπαλλήλου, χωρίς 
δικαίωµα εναντιώσεως της Τράπεζας, ταυτίζεται κατά περιεχόµενο µε την 
αποχώρηση αυτού από την υπηρεσία µε τη συγκατάθεση της τελευταίας, ενώ και η 
σύµβαση του υπαλλήλου, που λύεται µε την κατά τον εν λόγω τρόπο παραίτηση του 
πριν από τη συµπλήρωση του καθορισµένου ορίου ηλικίας του, µετατρέπεται από 
ορισµένου σε αορίστου χρόνου. Εποµένως, εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές 
προϋποθέσεις της εν λόγω διατάξεως, ο αποχωρών, λόγω παραιτήσεως πριν από τη 
συµπλήρωση του καθορισµένου ορίου ηλικίας, υπάλληλος της Εµπορικής Τράπεζας 
δικαιούται τη µειωµένη ως άνω αποζηµίωση, αφού είναι δεδοµένη και η 
συγκατάθεση της Τράπεζας, που θεωρείται ότι δόθηκε εκ των προτέρων µε το 
παρεχόµενο από τον Οργανισµό Προσωπικού της δικαίωµα παραιτήσεως του 
µισθωτού 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 συγκατάθεση της στην αποχώρηση των εργαζοµένων της. Περαιτέρω ο 
κανόνας δικαίου παραβιάζεται, αν δεν εφαρµοστεί, ενώ συνέτρεχαν οι πραγµατικές 
προϋποθέσεις εφαρµογής του, ή αν εφαρµοστεί, ενώ δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις 
αυτές, καθώς και εάν εφαρµοστεί εσφαλµένα, η δε παραβίαση εκδηλώνεται είτε µε 
ψευδή ερµηνεία είτε µε κακή εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη υπαγωγή.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 672,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1,  
Νόµοι: 2112/1920, άρθ. 5, 6,  
Νόµοι: 3198/1955, άρθ. 8,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 
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Χρόνος εργασίας - Υπερωριακή απασχόληση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 593 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Απαγόρευση µονοµερούς συµψηφισµού από τον εργοδότη (ορθότερα: 
καταλογισµού) των καταβαλλοµένων υπερτέρων των νοµίµων αποδοχών προς τις 
οφειλόµενες προσαυξήσεις από εργασία που παρασχέθηκε κατά τις νύκτες, Κυριακές 
και εξαιρετέες ηµέρες. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης 
βάσης. Νέοι πραγµατικοί ισχυρισµοί στην κατ΄ έφεση δίκη. Μη λήψη υπόψη 
πραγµάτων. Αποδοχή πραγµάτων που ασκούν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της 
δίκης ως αληθινών, χωρίς απόδειξη. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. Απόδοση 
σε ορισµένα αποδεικτικά µέσα αποδεικτικής δύναµης µεγαλύτερης ή µικρότερης από 
εκείνη, που ο νόµος καθορίζει δεσµευτικώς γι' αυτά. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 1 παρ.2 και 2 παρ 2 της 25825/1951 
αποφάσεως των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας, η οποία εκδόθηκε κατ' 
εξουσιοδότηση του ν. 28/1944 και µε την οποία ερµηνεύθηκαν αυθεντικά οι 
8900/1946 και 18310/1946 αποφάσεις των ιδίων υπουργών, του άρθρου 8 παρ.4 του 
Ν∆ 4020/1959 και του άρθρου 1 παρ.1 και παρ.2 του Ν. 435/1976 συνάγεται ότι 
απαγορεύεται ο µονοµερής συµψηφισµός από τον εργοδότη (ορθότερα: 
καταλογισµός) των καταβαλλοµένων υπερτέρων των νοµίµων αποδοχών προς τις 
οφειλόµενες προσαυξήσεις από εργασία που παρασχέθηκε κατά τις νύκτες, Κυριακές 
και εξαιρετέες ηµέρες, είναι, όµως, κατ' αρχήν επιτρεπτός και έγκυρος ύστερα από 
συµφωνία των µερών για αξιώσεις από τέτοιες προσαυξήσεις, καθώς και για 
επιδόµατα εορτών (Χριστουγέννων και Πάσχα) και αδείας, εφ' όσον, όµως, µε τη 
σχετική συµφωνία προσδιορίζεται το τµήµα των επί πλέον των νοµίµων αποδοχών 
που αντιστοιχεί σε κάθε µία από τις αξιώσεις αυτές, ενώ ως προς τις αξιώσεις από 
παράνοµες υπερωρίες τέτοια συµφωνία είναι σε κάθε περίπτωση άκυρη (ΑΠ 
1352/2009).  
- 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.  
- 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 
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 
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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.  
- Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 527 ΚΠολ∆, στην κατ' έφεση δίκη είναι µεν 
απαράδεκτη η προβολή πραγµατικών ισχυρισµών που δεν είχαν προταθεί νοµίµως 
στην πρωτοβάθµια δίκη, όχι, όµως, και όταν προτείνονται από τον εφεσίβλητο, για 
την υπεράσπισή του κατά της εφέσεως.  
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 8 περ. α' ΚΠολ∆, επιτρέπεται αναίρεση αν το δικαστήριο 
παρά το νόµο έλαβε υπόψη πράγµατα που δεν προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη 
επίδραση στην έκβαση της δίκης. Ως "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.  
- Ο από τη διάταξη του άρθρου 559 αρ.10 ΚΠολ∆ προβλεπόµενος λόγος αναίρεσης 
ιδρύεται αν το δικαστήριο δέχτηκε πράγµατα που ασκούν ουσιώδη επίδραση στην 
έκβαση της δίκης ως αληθινά, χωρίς απόδειξη. Ο όρος "πράγµατα" στη διάταξη αυτή 
έχει το ίδιο εννοιολογικό περιεχόµενο µε τον αντίστοιχο του άρθρου 559 αρ.8 
ΚΠολ∆, που προαναφέρθηκε.  
- Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 559 αρ.11 περ. γ' ΚΠολ∆, ιδρύεται λόγος 
αναίρεσης και αν το δικαστήριο δεν έλαβε υπ' όψη αποδεικτικά µέσα που οι διάδικοι 
επικαλέσθηκαν και προσκόµισαν. Για την ίδρυση του λόγου αυτού αρκεί και η 
ύπαρξη αµφιβολιών ως προς το αν λήφθηκε υπ' όψη συγκεκριµένο µέσο απόδειξης. Ο 
λόγος, όµως, δεν γεννάται, αν από τη γενική µνεία ότι λήφθηκαν υπ' όψη όλα τα κατ' 
είδος, έστω, αναφερόµενα αποδεικτικά µέσα, σε συνδυασµό µε το υπόλοιπο 
περιεχόµενο της απόφασης, καθίσταται βέβαιο ότι συνεκτιµήθηκε το αποδεικτικό 
µέσο που επικαλείται ο αναιρεσείων (ΑΠ 502/2007).  
- Ο προβλεπόµενος από το άρθρο 559 αρ.12 ΚΠολ∆ λόγος αναίρεσης ιδρύεται όταν 
το δικαστήριο της ουσίας, κατά την εκτίµηση των αποδείξεων, αποδίδει σε ορισµένα 
αποδεικτικά µέσα αποδεικτική δύναµη µεγαλύτερη ή µικρότερη από εκείνη, που ο 
νόµος καθορίζει δεσµευτικώς γι' αυτά. Ο λόγος αυτός, όµως, δεν ιδρύεται όταν το 
δικαστήριο, εκτιµώντας ελεύθερα, σύµφωνα µε το άρθρο 340 ΚΠολ∆, αποδεικτικά 
µέσα που έχουν την ίδια αποδεικτική δύναµη µεταξύ τους, προσδίδει µεγαλύτερη ή 
µικρότερη αποδεικτική βαρύτητα ή αξιοπιστία σε κάποια από αυτά ή διαφορετική 
από εκείνη που ο αναιρεσείων θεωρεί ότι αυτά έχουν, αφού η εκτίµηση αυτή είναι, 
σύµφωνα µε το άρθρο 561 παρ.1 ΚΠολ∆, αναιρετικώς ανέλεγκτη. 
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