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Άδεια εργασίας - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1475 
Έτος: 2011 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Άδεια και επίδοµα αδείας. ∆ώρα εορτών. Προσωπικό το οποίο υπηρετεί στο 
∆ηµόσιο, τους ΟΤΑ α' και β' βαθµίδας και στα Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου, 
µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου πλήρους απασχόλησης ή 
µε σύµβαση µίσθωσης έργου. Αναίρεση κατά των αποφάσεων των πρωτοδικείων που 
εκδίδονται επί εφέσεων κατά αποφάσεων των ειρηνοδικείων. 
- Σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 16 του Ν. 4504/1966 και 1 παρ.3 του 
Ν. 4547/1966, όλοι οι µισθωτοί, εφ' όσον απασχολούνται µε σύµβαση ή σχέση 
εξαρτηµένης εργασίας σε οποιονδήποτε εργοδότη, δικαιούνται να λάβουν, κατά την 
έναρξη της κανονικής τους άδειας, και το επίδοµα αδείας. Για τη λήψη του 
επιδόµατος αδείας πρέπει ο µισθωτός αφ' ενός να υπάγεται στις διατάξεις του ΑΝ 
539/1945 ή σε άλλες διατάξεις που προβλέπουν τη χορήγηση κανονικής άδειας και 
αφ' ετέρου να δικαιούται, σύµφωνα µε τις διατάξεις αυτές, κανονική άδεια µε 
αποδοχές. Περαιτέρω, σύµφωνα µε τις διατάξεις της κοινής απόφασης 19040/1981 
των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας, σε όλους τους µισθωτούς, οι οποίοι 
απασχολούνται µε σύµβαση ή σχέση εξαρτηµένης εργασίας σε οποιονδήποτε 
εργοδότη, καταβάλλεται επίδοµα (δώρο) εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, όπως 
ορίζεται ειδικότερα στην απόφαση αυτή. Εξ άλλου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 17 παρ. 1 του Ν. 2839/2000, "Προσωπικό το οποίο υπηρετεί κατά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος νόµου ή υπηρέτησε, µέσα στο χρονικό διάστηµα από 1-8-1999 
µέχρι 31-3-2000, στο ∆ηµόσιο, τους ΟΤΑ α' και β' βαθµίδας και στα Νοµικά 
Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου 
χρόνου πλήρους απασχόλησης ή µε σύµβαση µίσθωσης έργου, κατατάσσεται σε 
οργανικές θέσεις µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του 
φορέα της τελευταίας απασχόλησης, εφ' όσον κατά την 31-3-2000: (α) Είχε συνολική 
παροχή υπηρεσίας στο φορέα, µε συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου 
χρόνου ή µε συµβάσεις µίσθωσης έργου, τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων (24) µηνών, 
(β) ∆εν είχε µεσολαβήσει, προκειµένου για προσωπικό που απασχολήθηκε µε 
περισσότερες της µιας συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, 
χρονικό διάστηµα διακοπής µεταξύ των συµβάσεων, µεγαλύτερο των δύο (2) µηνών, 
(γ) Η απαιτούµενη κατά το εδάφιο α' συνολική παροχή υπηρεσίας, προκειµένου για 
προσωπικό που απασχολήθηκε µε συµβάσεις µίσθωσης έργου, έχει παρασχεθεί από 
1-1-1995 και εφεξής, (δ) Κατά την πρόσληψη ή την κατάρτιση των συµβάσεων δεν 
παραβιάσθηκαν οι διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας που διέπει την πρόσληψη ή την 
κατάρτιση της συµβάσεως, των ΠΥΣ 236/94 (ΦΕΚ 115 Α') και 55/98 (ΦΕΚ 292 Α'), 
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καθώς και οι διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 (που ορίζουν τις 
προϋποθέσεις και τη διαδικασία πρόσληψης προσωπικού µε σύµβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για την αντιµετώπιση εποχιακών ή άλλων 
περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών) και του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997 (που 
απαγορεύουν την κατάρτιση συµβάσεων έργου για την αντιµετώπιση παγίων και 
διαρκών αναγκών), (ε) Πρόκειται εφεξής να καλύψει πάγιες και διαρκείς ανάγκες του 
φορέα, σε θέσεις του οποίου κατατάσσεται". Ακόµη, σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ.11 
του Ν. 3255/2004, "Για το προσωπικό που προσλήφθηκε για την εκτέλεση 
ερευνητικών έργων και προγραµµάτων που χρηµατοδοτούνται µέσω των ειδικών 
λογαριασµών των Πανεπιστηµίων, ΤΕΙ, Ερευνητικών Κέντρων και Ερευνητικών 
Ινστιτούτων ή για την εκτέλεση προγραµµάτων σπουδών επιλογής που 
χρηµατοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Εκπαίδευσης και Αρχικής 
Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ) του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων (άρθρο 2 παρ.23 του Ν. 2621/1998 και άρθρο 11 παρ. 4 του Ν. 
2640/1998), δεν απαιτείται για την εφαρµογή της παρ.1 του άρθρου 17 του Ν. 
2839/2000 η συνδροµή της προϋποθέσεως (δ) της παραγράφου αυτής".  
- Σύµφωνα µε το άρθρο 17 παρ.8 του Ν. 2839/2000 "Οι κατατασσόµενοι λαµβάνουν 
τις αποδοχές της νέας θέσης τους, από την ηµεροµηνία έκδοσης της πράξης 
κατάταξης τους. Ο χρόνος των συµβάσεων µίσθωσης έργου του εδ.α' της παρ.1 
λογίζεται για όλες τις συνέπειες ότι έχει διανυθεί µε σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου". Από τις διατάξεις αυτές συνάγονται τα ακόλουθα: Το δικαίωµα του 
εργαζόµενου για τη χορήγηση επιδόµατος αδείας και δώρων εορτών προϋποθέτει την 
παροχή εξαρτηµένης εργασίας. Κατά συνέπεια, δικαίωµα για τη χορήγηση των εν 
λόγω παροχών δεν γεννάται εάν µεταξύ των ενδιαφεροµένων λειτουργεί σύµβαση 
έργου. Ο νοµικός χαρακτηρισµός µιας σχέσης ως σύµβασης εργασίας ή ως σύµβασης 
έργου γίνεται από το δικαστήριο, ύστερα από αξιολόγηση όλων των περιστάσεων υπό 
τις οποίες αυτή καταρτίσθηκε και λειτούργησε, ανεξάρτητα από την ονοµασία, την 
οποία προσέδωσαν οι ενδιαφερόµενοι (ΟλΑΠ 18/2006). Υπό τις προϋποθέσεις του 
άρθρου 17 παρ.1 του Ν. 2839/2000 επιτράπηκε (µεταξύ άλλων και) στα Νοµικά 
Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου να κατατάξουν το προσωπικό που απασχολούσαν (είτε 
µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου είτε) µε σύµβαση µίσθωσης έργου σε 
οργανικές θέσεις µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Στις 
προϋποθέσεις αυτές συγκαταλεγόταν, υπό στοιχείο (δ), και το να µην απέβλεπε η 
πρόσληψη του προς κατάταξη προσωπικού, κατά το χρόνο που είχε γίνει, στην 
αντιµετώπιση παγίων και διαρκών αναγκών της υπηρεσίας του φορέα πρόσληψης. Να 
ήταν, δηλαδή, "γνήσια" σύµβαση έργου και να µην υπέκρυπτε σύµβαση εξαρτηµένης 
εργασίας. Όπως, όµως, ορίσθηκε µεταγενέστερα, µε το άρθρο 3 παρ. 11 του ν. 3255/ 
2004, η εν λόγω προϋπόθεση δεν ήταν απαραίτητη για την κατάταξη προσωπικού που 
είχε προσληφθεί µε σύµβαση έργου για την εκτέλεση ερευνητικών έργων και 
προγραµµάτων που χρηµατοδοτούνται µέσω των ειδικών λογαριασµών (µεταξύ 
άλλων και) των Πανεπιστηµίων. Για την περίπτωση, δηλαδή, του προσωπικού αυτής 
της κατηγορίας, η κατάταξη σε οργανικές θέσεις µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου ήταν, κατ' εξαίρεση, επιτρεπτή, ακόµη και αν η πρόσληψη 
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είχε γίνει από την αρχή µε σύµβαση έργου που υπέκρυπτε σύµβαση εξαρτηµένης 
εργασίας.  
- Σύµφωνα µε τη γνώµη που επικράτησε σ' αυτό το ∆ικαστήριο, η αληθινή έννοια της 
διάταξης του εδ.α' της παρ.8 του άρθρου 17 του Ν. 2839/2000, που διαλαµβάνει ότι 
από την ηµεροµηνία έκδοσης της πράξης κατάταξης οι κατατασσόµενοι λαµβάνουν 
τις αποδοχές της θέσης στην οποία έχουν καταταγεί, είναι ότι µε την κατάταξη δεν 
δηµιουργείται υπέρ των εργαζοµένων δικαίωµα λήψεως των αποδοχών της θέσης 
εργασίας αορίστου χρόνου αναδροµικώς, δηλαδή και για το χρονικό διάστηµα πριν 
από την έκδοση της πράξης κατάταξης. Και ακόµη, σύµφωνα, πάντοτε, µε τη γνώµη 
που επικράτησε σ' αυτό το ∆ικαστήριο, η αληθινή έννοια της διάταξης του εδ.β' της 
παρ.8 του άρθρου 17 του Ν. 2839/ 2000, που διαλαµβάνει ότι ο χρόνος των 
συµβάσεων µίσθωσης έργου (που είχαν λειτουργήσει προηγουµένως και αποτελέσει 
προϋπόθεση της κατάταξης σε θέση εργασίας αορίστου χρόνου) λογίζεται για όλες τις 
συνέπειες ότι έχει διανυθεί µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, είναι ότι το 
εισαγόµενο πλάσµα δικαίου αποβλέπει στη µη απώλεια της προϋπηρεσίας των 
εργαζοµένων στον οικείο φορέα απασχόλησης κατά τον προσδιορισµό των αποδοχών 
τους και δεν δηµιουργεί δικαίωµα για αναζήτηση πρόσθετων αποδοχών για το 
χρονικό διάστηµα της απασχόλησης τους πριν από την κατάταξη, αφού κάτι τέτοιο 
αποκλείεται σύµφωνα µε τον ορισµό του εδ.α' της αυτής παραγράφου.  
- Σύµφωνα µε το άρθρο 560 αρ.1 ΚΠολ∆, κατά των αποφάσεων των πρωτοδικείων 
που εκδίδονται επί εφέσεων κατά αποφάσεων των ειρηνοδικείων, αναίρεση 
επιτρέπεται µόνο (µεταξύ άλλων περιπτώσεων και) αν παραβιάσθηκε κανόνας του 
ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο περιλαµβάνονται και οι ερµηνευτικοί κανόνες των 
δικαιοπραξιών, αδιάφορο αν πρόκειται για νόµο ή έθιµο, ελληνικό ή ξένο, 
εσωτερικού ή διεθνούς 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.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 560,  
ΑΝ: 539/1945,  
Νόµοι: 4504/1966,  
Νόµοι: 4547/1966, άρθ. 1,  
Νόµοι: 2190/1994, άρθ. 21, 
Νόµοι: 2527/1997, άρθ. 6, 
Νόµοι: 2839/2000, άρθ. 17, 
Νόµοι: 2839/2000, άρθ. 17, 
Νόµοι: 3255/2004, άρθ. 3, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
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Αµοιβή εργασίας - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1039 
Έτος: 2011 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Επίδοµα για την απασχόλησή τους στη διαδικασία της προετοιµασίας και 
διεξαγωγής των Γενικών Εξετάσεων. 
- Σύµφωνα µε το άρθρο 10 παρ. 12 του ν. 2413/1996 "Στους διοικητικούς 
υπαλλήλους του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, κεντρικών και 
περιφερειακών υπηρεσιών, χορηγείται µηνιαίο ειδικό επίδοµα ποσού δραχµών 
δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) για την απασχόλησή τους στη διαδικασία της 
προετοιµασίας και διεξαγωγής των Γενικών Εξετάσεων. Το παραπάνω ποσό µπορεί 
να αναπροσαρµόζεται µε αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµικών και Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευµάτων. Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει από 1.1.1996". Στη 
συνέχεια µε το άρθρο 49 ν. 2413/1996 µε τον τίτλο "Επέκταση επιδόµατος" ορίζονται 
τα εξής: 1. Το µηνιαίο ειδικό επίδοµα που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 12 
του άρθρου 10 του Ν. 2327/1995 (ΦΕΚ 156Α') καταβάλλεται από 1.1.1996 και στο 
µόνιµο και µε σχέση εργασίας αορίστου χρόνου διοικητικό, τεχνικό και λοιπά 
βοηθητικό προσωπικό όλων των νοµικών προσώπων δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου, 
αυτοτελών και µη υπηρεσιών και εκπαιδευτικών µονάδων αρµοδιότητας του 
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και υπαλλήλους των ΝΕΛΕ, 
καθώς και σε όλα τα µέλη Ε.∆.Τ.Π. των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών ιδρυµάτων και 
Ε.Τ.Π. των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, καθώς και στους τεχνικούς 
εργαστηρίων των Τ.Ε.Ι. 2. Το επίδοµα αυτό, όπως επεκτείνεται κατά την 
προηγούµενη παράγραφο, αυξάνεται από 1.7.1996 σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) 
δραχµές µηνιαίως και καταβάλλεται και σε όσους από τους υπαλλήλους αυτούς 
υπηρετούν µε απόσπαση σε άλλες υπηρεσίες και φορείς, εφόσον από τις υπηρεσίες 
απόσπασής τους δεν τους καταβάλλεται άλλο επίδοµα. Με την υπ` αριθµ. 
Φ.908/Η/4904/24.6-3.7.1996 απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας 
(ΦΕΚ Β'526), το ανωτέρω επίδοµα αυξήθηκε από 1.7.1996 κατά 10.000 δρχ. Μετά 
την έκδοση του Ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 40Α') "Αναµόρφωση µισθολογίου προσωπικού 
της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και άλλες συναφείς διατάξεις" και ειδικά µε το άρθρο 10 
παρ. 4 καταργήθηκε µεταξύ άλλων και το ανωτέρω επίδοµα, από όλες τις κατηγορίες 
των υπαλλήλων, όλων των νοµικών προσώπων δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου και 
υπηρεσιών αρµοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας από 1-1-1997 και συγχρόνως µε 
τον ίδιο νόµο και µε τη διάταξη του άρθρου 19 παρ. 4 εδ. 3 αυτού χορηγήθηκε στο 
διοικητικό προσωπικό αρµοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας που καθ' οιονδήποτε 
τρόπο συµµετέχει στη διεξαγωγή των Γενικών Εξετάσεων στα ΑΕΙ και ΤΕΙ εφάπαξ 
αµοιβή το ύψος της οποίας καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονοµικών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. Τέλος, µε το άρθρο 6 παρ. 10 ν. 
3027/2002 τροποποιήθηκε η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 49 του Ν. 2413/1996 (η 
οποία κατά τα ανωτέρω είχε καταργηθεί) ως εξής: "στην παρ. 1 του άρθρου 49 του Ν. 
2413/1996 και µετά τις λέξεις "διοικητικό, τεχνικό" τίθεται η λέξη "νοσηλευτικό". Η 
ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει από 1.12.2001. Τέλος, µε το άρθρο 28 Ν. 
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3205/2003, ορίζονται τα εξής: "Κατάργηση διατάξεων". Είναι προφανές ότι µε την ως 
άνω διάταξη του άρθρου 6 παρ. 10 του Ν. 3027/2002 και µε το προαναφερόµενο 
περιεχόµενο δεν επαναχορηγήθηκε το ένδικο επίδοµα, αφού δεν µνηµονεύεται 
καθόλου αναβίωση των κατά το ν. 2470/1997 καταργηθέντων επιδοµάτων µεταξύ 
των οποίων είναι και εκείνο των αναιρεσιβλήτων. Άλλωστε και από το περιεχόµενο 
της Εισηγητικής εκθέσεως του νόµου αυτού προκύπτει σαφώς η µη αναβίωση του ως 
άνω επιδόµατος, αφού σ' αυτήν αναφέρεται ότι τίθεται η ως άνω προσθήκη για να 
λυθεί η διχογνωµία ως προς το αν το νοσηλευτικό προσωπικό δικαιούται το επίδοµα 
του άρθρου 10 παρ. 2 του Ν. 2327/1995 (ΑΠ 432/2010).  
∆ιατάξεις: 
Νόµοι: 2327/1995, άρθ. 10,  
Νόµοι: 2413/1996, άρθ. 10, 49, 
Νόµοι: 2470/1997,  
Νόµοι: 3205/2003, άρθ. 28, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αρχή ισότητας - Ιση αµοιβή 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1083 
Έτος: 2011 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Αρχή ισότητας. Καθηγητές ΤΕΙ. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Από την αρχή της ισότητας, που καθιερώνεται από το άρθρ. 4 § 1 του Συντ., 
προκύπτει ότι οι νόµοι, καθώς και οι κανονιστικού περιεχοµένου διατάξεις, που 
εκδίδονται µετά από νοµοθετική εξουσιοδότηση, κατά τη ρύθµιση ουσιωδώς οµοίων 
καταστάσεων και κατηγοριών προσώπων δεν µπορούν να επιχειρούν αυθαιρέτως 
δυσµενείς διακρίσεις σε βάρος ορισµένης κατηγορίας εργαζοµένων που παρέχουν 
υπό τις αυτές συνθήκες όµοια εργασία, εκτός αν η διαφορετική ρύθµιση δεν είναι 
αυθαίρετη αλλά επιβάλλεται από λόγους γενικότερου κοινωνικού ή δηµοσίου 
συµφέροντος, οπότε οι εργαζόµενοι για τους οποίους συντρέχουν οι λόγοι αυτοί 
αποτελούν ιδιαίτερη κατηγορία. Η ισότητα αµοιβής µεταξύ εργαζοµένων µε σχέση 
ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στην ίδια κατηγορία και παρέχουν την ίδια υπό τις 
αυτές συνθήκες εργασία επιβάλλεται και από το άρθρο 22 παρ. 1 εδ. β' του 
Συντάγµατος, το οποίο αποτελεί ειδικότερη εκδήλωση της αρχής της ισότητας του 
άρθρου 4 παρ. 1 του Συντάγµατος. Συνεπώς, αν γίνει µε νόµο ειδική ρύθµιση για 
ορισµένη κατηγορία προσώπων και αποκλείεται από τη ρύθµιση αυτή κατά 
αδικαιολόγητη δυσµενή διάκριση άλλη κατηγορία προσώπων για την οποία συντρέχει 
ο ίδιος λόγος που δικαιολογεί την ειδική αυτή µεταχείριση, η διάκριση είναι ανίσχυρη 
ως αντισυνταγµατική και προς αποκατάσταση της συνταγµατικής αρχής της ισότητας 
πρέπει να εφαρµοσθεί η νοµοθετική ρύθµιση και για εκείνους εις βάρος των οποίων 
έγινε η δυσµενής διάκριση, διότι µόνο µε τον τρόπο αυτό αίρεται η κατά παράβαση 
των άνω διατάξεων του Συντάγµατος δηµιουργούµενη ανισότητα. Ο κανόνας όµως 
αυτός δεν εφαρµόζεται επί συγκεκριµένης, βάσει διατάξεως νόµου, παροχής προς 
ορισµένη κατηγορία µισθωτών σε σχέση µε µισθωτούς, οι οποίοι ανήκουν σε 
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διαφορετικές κατηγορίες, όπως είναι αυτοί που είχαν διαφορετικό εργοδότη και 
παρέχουν τις υπηρεσίες τους υπό διαφορετικές συνθήκες εργασίας. Εξάλλου, στο 
άρθρ. 17 § 4 του Ν. 3205/2003 "µισθολογικές ρυθµίσεις λειτουργών και υπαλλήλων 
του ∆ηµοσίου, ΝΠ∆∆ και ΟΤΑ...", ορίζεται ότι "µε κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων καθορίζονται 
οι αποζηµιώσεις που καταβάλλονται στους εκπαιδευτικούς και λοιπό προσωπικό που 
συµµετέχουν καθ' οιουδήποτε τρόπο στην οργάνωση, διεξαγωγή και υποστήριξη των 
γενικών και ειδικών εξετάσεων ή άλλης διαδικασίας εισαγωγής στην Ανώτατη 
Εκπαίδευση και την έκδοση των αποτελεσµάτων επιλογής, καθώς και στις εξετάσεις 
ιδιωτικών, Γενικών και Τεχνικών Επαγγελµατικών Σχολών και στις 
αναβαθµολογήσεις γραπτών δοκιµίων µαθητών ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Με 
όµοια απόφαση καθορίζεται εφάπαξ αµοιβή για το διοικητικό προσωπικό του 
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων που συµµετέχει στις ανωτέρω 
διαδικασίες". Με βάση αυτή την εξουσιοδοτική διάταξη εκδόθηκε η 
2/249445/0022/10-52004 απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σύµφωνα µε την οποία χορηγήθηκε εφάπαξ 
αµοιβή "στο διοικητικό προσωπικό της Κεντρικής και των Περιφερειακών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων για τη συµµετοχή 
του στη διεξαγωγή και υποστήριξη των Γενικών (Εισαγωγικών) Εξετάσεων στα 
Πανεπιστήµια και ΤΕΙ...", η οποία καθορίσθηκε ανάλογα µε την κατηγορία στην 
οποία ανήκει το προσωπικό (Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης). 
Ακολούθως, εκδόθηκε η 2/41818/0022/5-9-2006 όµοια ΚΥΑ, µε την οποία 
καθορίσθηκε για το αυτό ως άνω υπαλληλικό προσωπικό (διοικητικό προσωπικό της 
Κεντρικής και των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων) εφάπαξ αµοιβή ανερχόµενη στα αναφερόµενα για κάθε κατηγορία 
υπαλλήλων ποσά. Σηµειώνεται ότι ανάλογη ρύθµιση υπήρχε και µε το προϊσχύον του 
Ν. 3205/2003 νοµοθετικό καθεστώς και συγκεκριµένα µε το άρθρ. 19 § 4 του Ν. 
2470/1997 περί ενιαίου µισθολογίου προβλεπόταν ότι στο διοικητικό προσωπικό 
αρµοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, που συµµετέχει 
καθ' οιονδήποτε τρόπο στη διεξαγωγή και υποστήριξη των Εισαγωγικών Εξετάσεων 
στα ΑΕΙ και ΤΕΙ καταβάλλεται εφάπαξ αµοιβή, το ύψος της οποίας καθορίζεται µε 
υπουργική απόφαση (σχετική η 2034161/4947/0022/17-6-1997 ΚΥΑ, που 
τροποποιήθηκε µεταγενεστέρως ως προς το ύψος της καταβλητέας αµοιβής µε άλλες 
όµοιες υπουργικές αποφάσεις µέχρι το έτος 2003, οπότε και καταργήθηκε η πιο πάνω 
διάταξη του άρθρ. 19 § 4 του Ν. 2470/1997 µε το άρθρ. 28 § 1 του Ν. 3205/2003).  
∆ιατάξεις: 
Σ: 4, 22,  
ΚΠολ∆: 560, 
Νόµοι: 2470/1997, άρθ. 19, 
Νόµοι: 3205/2003, άρθ. 17, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
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Αρχή ισότητας - Ιση αµοιβή 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1227 
Έτος: 2012 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Αρχή ισότητας. Επίδοµα 200 Ευρώ. Εθνικό Σύστηµα Υγείας. Παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Από την αρχή της ισότητας, που καθιερώνεται από το άρθρο 4 παρ.1 του 
Συντάγµατος, προκύπτει ότι οι νόµοι, καθώς και οι κανονιστικού περιεχοµένου 
διατάξεις που εκδίδονται µετά από νοµοθετική εξουσιοδότηση, κατά τη ρύθµιση 
ουσιωδώς οµοίων καταστάσεων και κατηγοριών προσώπων δεν µπορούν να 
επιχειρούν αυθαιρέτως δυσµενείς διακρίσεις σε βάρος ορισµένης κατηγορίας 
εργαζοµένων που παρέχουν υπό τις αυτές συνθήκες όµοια εργασία, εκτός αν η 
διαφορετική ρύθµιση δεν είναι αυθαίρετη αλλά επιβάλλεται από λόγους γενικότερου 
κοινωνικού ή δηµοσίου συµφέροντος, οπότε οι εργαζόµενοι για τους οποίους 
συντρέχουν οι λόγοι αυτοί αποτελούν ιδιαίτερη κατηγορία. Η ισότητα αµοιβής 
µεταξύ εργαζοµένων µε σχέση ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στην ίδια κατηγορία 
και παρέχουν την ίδια υπό τις αυτές συνθήκες εργασία επιβάλλεται και από το άρθρο 
22 παρ. 1 εδ. β' του Συντάγµατος το οποίο αποτελεί ειδικότερη εκδήλωση της αρχής 
της ισότητας του άρθρου 4 παρ. 1 του Συντάγµατος.  
Συνεπώς, αν γίνει µε νόµο ειδική ρύθµιση για ορισµένη κατηγορία προσώπων και 
αποκλείεται από τη ρύθµιση αυτή κατά αδικαιολόγητη δυσµενή διάκριση άλλη 
κατηγορία προσώπων για την οποία συντρέχει ο ίδιος λόγος που δικαιολογεί την 
ειδική αυτή µεταχείριση, η διάκριση είναι ανίσχυρη ως αντισυνταγµατική και προς 
αποκατάσταση της συνταγµατικής αρχής της ισότητας πρέπει να εφαρµοσθεί η 
νοµοθετική ρύθµιση και για εκείνους εις βάρος των οποίων έγινε η δυσµενής 
διάκριση, διότι µόνο µε τον τρόπο αυτό αίρεται η κατά παράβαση των άνω διατάξεων 
του Συντάγµατος δηµιουργούµενη ανισότητα. Ο κανόνας όµως αυτός δεν 
εφαρµόζεται επί συγκεκριµένης, βάσει διατάξεως νόµου, παροχής προς ορισµένη 
κατηγορία µισθωτών σε σχέση µε µισθωτούς, οι οποίοι ανήκουν σε διαφορετικές 
κατηγορίες, όπως είναι αυτοί που έχουν διαφορετικό εργοδότη και διαφορετικούς, 
ενόψει του είδους της εργασίας τους, όρους απασχολήσεως και απολαβών. Ούτε 
επιτρέπεται η σύγκριση να γίνει επιλεκτικά µε βάση ορισµένη µόνο µισθολογική 
παροχή χωρίς συσχετισµό προς το ευρύτερο σύνολο αποδοχών, στο οποίο αυτή 
περιλαµβάνεται (ΑΠ 555/2008, 796/2001).  
- Με το άρθρο 35 του Ν. 3229/2005 "Εθνικό Σύστηµα Υγείας-Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις" ορίζεται ότι "... 1). Στο προσωπικό που υπηρετεί 
στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
καθώς και στους αποσπασµένους σε αυτήν και στο µετακλητό προσωπικό χορηγείται 
µηνιαίο επίδοµα ειδικής και απασχόλησης που ανέρχεται στο ποσό των 200 ευρώ για 
το χρονικό διάστηµα από 1η Ιανουαρίου 2005 και εφεξής. 2) Το επίδοµα αυτό δεν 
συµψηφίζεται µε την προσωπική διαφορά που προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 2 
του άρθρου 24 του Ν. 3205/2003... Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας 
και Οικονοµικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης το επίδοµα αυτό µπορεί 
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να αναπροσαρµόζεται". Στην αιτιολογική έκθεση επί του άρθρου 35 του Ν. 
3329/2005 προκύπτει ότι η θέσπιση του επιδόµατος της ειδικής απασχόλησης 
υπαγόρευε ο αυξηµένος φόρτος εργασίας και οι αυξηµένες ευθύνες που 
δηµιουργήθηκαν στις υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης από τις αλλαγές που επήλθαν στο ΕΣΥ µε την κατάργηση των ΠΕΣΥΠ 
και τη δηµιουργία των ∆ιοικήσεων Υγειονοµικών Περιφερειών (∆ΥΠΕ) και την 
αναµόρφωση των Νοσοκοµείων σε ΝΠ∆∆. Ειδικότερα, αναφέρεται ότι µετά τις 
παραπάνω δοµικές αλλαγές στον χώρο της υγείας, οι εργαζόµενοι στην Κεντρική 
Υπηρεσία του Υπουργείου έχουν αναλάβει έναν συντονιστικό και επιτελικό ρόλο, ο 
οποίος συνίσταται στην παρακολούθηση και στον συντονισµό των δραστηριοτήτων 
όλων των ανωτέρω εποπτευόµενων φορέων, προκειµένου να επιτευχθεί η καλύτερη 
δυνατή οργάνωση τους, σε όφελος του χρήστη των υπηρεσιών υγείας και ότι ο 
συντονιστικός και επιτελικός αυτός ρόλος συνεπάγεται αυξηµένες ευθύνες και 
υποχρεώσεις, οι οποίες επιβάλλουν τη χορήγηση του επιδόµατος ειδικής 
απασχόλησης. Επισηµαίνεται ακόµη στην αιτιολογική έκθεση ότι οι εργαζόµενοι 
στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου είχαν ήδη επιφορτισθεί µε πρόσθετες 
υποχρεώσεις, στα πλαίσια των υπηρεσιακών τους καθηκόντων, µετά τις αλλαγές που 
επήλθαν στον χώρο της υγείας µε τους Νόµους 2889/2001, 3106/2003, 3204/2003 και 
3209/2003 (ίδρυση Ε.Σ.Υ.Κ.Φ., εποπτεία του προγράµµατος "Βοήθεια στο Σπίτι", 
υπαγωγή των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας στην αρµοδιότητα του Υπουργείου 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης), ότι η αλλαγή του συστήµατος προµηθειών των 
Νοσοκοµείων, µε τη δηµιουργία µιας ενιαίας επιτροπής στο Υπουργείο, τη σύσταση 
ενός εθνικού µητρώου προµηθευτών και την κατάρτιση ενιαίου κωδικολογίου για τα 
προµηθευόµενα είδη, συνεπάγεται επιπρόσθετο φόρτο εργασίας και ευθύνες για τους 
εργαζοµένους στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου και ότι για όλους τους 
παραπάνω λόγους επιβάλλεται χορήγηση του επιδόµατος ειδικής απασχόλησης στο 
προσωπικό που υπηρετεί στην Κεντρική Υπηρεσία και στους αποσπασµένους σε 
αυτή. (Με το άρθρο 13 παρ.1 του Ν. 3627/2007 ορίσθηκε ότι δικαιούχοι του πιο πάνω 
επιδόµατος είναι και όσοι υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία των Υγειονοµικών 
Περιφερειών). Από τη διατύπωση της ανωτέρω διάταξης και την επ' αυτής 
αιτιολογική έκθεση προκύπτει ότι ο νοµοθέτης συνέδεσε την καταβολή του 
επιδόµατος µε το πραγµατικό γεγονός της παροχής υπηρεσιών στην Κεντρική 
Υπηρεσία του Υπουργείου αυτού για τους λόγους που εκτενώς παραθέτει.  
∆ιατάξεις: 
Σ: 4, 22,  
Νόµοι: 3205/2003, άρθ. 24, 
Νόµοι: 3329/2005, άρθ. 35, 
Νόµοι: 3627/2007, άρθ. 13,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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∆ιευθύνοντες Υπάλληλοι - Εξαίρεση από προστατευτικές διατάξεις 
∆ικαστήριο: Εφετείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 6207 
Έτος: 2011 
Σύντοµη Περίληψη:  
- ∆ιευθύνοντες υπάλληλοι. Επιτρέπεται η υπερεργασία ή η υπερωριακή απασχόλησή 
τους χωρίς αµοιβή. 
- Από την διάταξη του άρθρου 2 εδ. α' της ∆ιεθνούς Συµβάσεως Εργασίας της 
Ουάσιγκτον, που κυρώθηκε µε τον Ν. 2269/1920, κατά την οποία το νόµιµο καθ' 
ηµέρα και εβδοµάδα ωράριο εργασίας των µισθωτών δεν εφαρµόζεται επί προσώπων 
που κατέχουν θέση εποπτείας και διεύθυνσης ή εµπιστευτική, προκύπτει ότι δεν 
υπόκεινται στις περί χρονικών ορίων διατάξεις του νόµου οι υπάλληλοι µεγάλων 
επιχειρήσεων, οι οποίοι, λόγω των εξαιρετικών προσόντων και της προς αυτούς 
εµπιστοσύνης του εργοδότη, ασκούν καθήκοντα γενικότερης διεύθυνσης των 
υποθέσεων της επιχειρήσεως του εργοδότη ή σηµαντικού τοµέα αυτής, κατά τρόπον 
ώστε να επηρεάζουν αποφασιστικά τις κατευθύνσεις και την εξέλιξη της 
επιχειρήσεως και να διακρίνονται, σαφώς, από τους άλλους υπαλλήλους. Ειδικότερα, 
οι πιο πάνω υπάλληλοι διαθέτουν εξαιρετικά προσόντα, ασκούν έναντι των άλλων 
υπαλλήλων πολλά από τα δικαιώµατα του εργοδότη, όπως είναι το δικαίωµα 
πρόσληψης και απόλυσης του προσωπικού της επιχείρησης έναντι του οποίου 
επέχουν θέση εργοδότη, έχουν εξουσία να λαµβάνουν ανεξάρτητες αποφάσεις, να 
αναπτύσσουν πρωτοβουλίες, να καταστρώνουν σχέδια, να έχουν την ευθύνη και την 
φροντίδα όσον αφορά την οµαλή και αποδοτική πορεία της επιχείρησης, 
εκπροσωπούν τον εργοδότη (µέσα στα πλαίσια του τοµέα δράσης τους) έναντι των 
δηµοσίων αρχών ή και των τρίτων ιδιωτών, ενεργούν έναντι των µισθωτών ή και 
τρίτων, αντί του εργοδότη, αναλαµβάνοντας ενίοτε και ποινικές ευθύνες για την 
τήρηση των εργατικών νόµων. Αποφασιστικής σηµασίας στοιχείο για το 
χαρακτηρισµό µισθωτού ως διευθύνοντος υπαλλήλου είναι, επίσης και ο ιδιαίτερα 
υψηλός µισθός, ο οποίος συνήθως υπερβαίνει κατά πολύ τα νόµιµα ελάχιστα όρια και 
τις καταβαλλόµενες στους άλλους υπαλλήλους αποδοχές. Το ανωτέρω στοιχείο 
απορρέει από την ιδιαίτερη ευθύνη την οποία υπέχουν οι διευθύνοντες υπάλληλοι 
λόγω της καίριας θέσης τους στην επιχείρηση, καθώς και από τη δυνατότητα λήψης 
σηµαντικών αποφάσεων στην εκτέλεση προγραµµάτων, ικανών να επηρεάσουν την 
πορεία της επιχείρησης, και αποφάσεων που αφορούν µέτρα για το προσωπικό, την 
οµαλή διεξαγωγή της εργασίας και έλεγχο της τήρησής των. Στον κύκλο δε αυτό, δεν 
υπάγονται µόνο τα ανώτατα στελέχη των επιχειρήσεων, αλλά ανήκουν και άλλοι 
µισθωτοί µε υψηλές ή ιδιάζουσες θέσεις, ενώ παράλληλα, τόσο τα ειδικά προσόντα 
όσο και ο υψηλός µισθός, θεωρούνται κατά το µάλλον ή ήττον τυπικά γνωρίσµατα 
αυτής της θέσης. Η στενή σχέση των διευθυνόντων υπαλλήλων µε τα συµφέροντα της 
επιχείρησης, η οποία οδηγεί σε ένα είδος «ταύτισης», έχει σαν κεντρικό αξιολογικό 
άξονα το στοιχείο της εµπιστοσύνης, που συναρτάται µε την υποχρέωση πίστεως. Η 
αρχή αυτή της εµπιστοσύνης αποκτά εν προκειµένω ιδιαίτερη βαρύτητα, λόγω 
ακριβώς της ιδιαίτερης δοµής της εργασιακής σχέσεως του διευθύνοντος υπαλλήλου, 
η οποία στηρίζεται στην έντονη παρουσία του στοιχείου της «συνεργασίας» εργοδότη 
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- µισθωτού για την επίτευξη του παραγωγικού αποτελέσµατος της εκµετάλλευσης και 
του οικονοµικού σκοπού της επιχείρησης. ∆εν είναι, όµως, αναγκαίο να συντρέχουν 
όλες οι άνω περιστάσεις για να χαρακτηρισθεί κάποιος µισθωτός ως διευθύνων 
υπάλληλος. Η έννοια πάντως της διευθυντικής θέσης, ανεξαρτήτως του αν ο 
εργαζόµενος έχει ή όχι τον τίτλο του διευθυντή, προσδιορίζεται, µε βάση τα 
αντικειµενικά κριτήρια της καλής πίστης και της κοινής πείρας και της λογικής, από 
τη φύση και το είδος των παρεχοµένων υπηρεσιών που κρίνονται ενιαία, καθώς και 
από την ιδιάζουσα σχέση εκείνου που τις παρέχει τόσο προς τον εργοδότη όσο και 
προς του άλλους εργαζοµένους. Γι΄ αυτό και τα πρόσωπα αυτά, αν και δεν παύουν να 
είναι µισθωτοί, εξαιρούνται από την εφαρµογή των διατάξεων της εργατικής 
νοµοθεσίας για τα χρονικά όρια εργασίας, οι οποίες είναι ασυµβίβαστες προς την 
εξέχουσα θέση τους και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που ανέλαβαν µε τη 
σύµβασή τους. Έτσι δεν υπάγονται στον περιορισµό του νόµιµου ωραρίου εργασίας, 
δηλαδή επιτρέπεται η υπερεργασία ή η υπερωριακή απασχόλησή τους χωρίς αµοιβή, 
καθώς και η εργασία τους κατά τη διάρκεια της νύχτας, τις Κυριακές ή εξαιρέσιµες 
και εορτές, εξαιρούνται δε από τη χορήγηση ετήσιων αποδοχών και επιδοµάτων 
αδείας, ενώ εφαρµόζονται οι διατάξεις περί επιδοµάτων εορτών και περί καταγγελίας 
της συµβάσεως εργασίας. 
∆ιατάξεις: 
Νόµοι: 2269/1920,  
∆ηµοσίευση: Αρµ 2012, σελίδα 1726 
 
∆ιευθυντικό δικαίωµα - Καταχρηστική άσκηση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1 
Έτος: 2012 
Σύντοµη Περίληψη:  
- ∆ιευθυντικό δικαίωµα εργοδότη. Τοποθέτηση προϊσταµένου τµήµατος. 
Καταχρηστική άσκηση δικαιώµατος. 
- Ο εργοδότης, ασκώντας το διευθυντικό του δικαίωµα, έχει την εξουσία να 
προσδιορίσει το περιεχόµενο της υποχρεώσεως του µισθωτού για παροχή εργασίας, 
καθορίζοντας τους όρους της παροχής της, το τόπο, το χρόνο και τον τρόπο, εφόσον 
οι όροι αυτοί δεν έχουν προσδιορισθεί από κανόνες δικαίου ή από την εργασιακή 
σύµβαση. Έχει, δηλαδή, ο εργοδότης, ως διευθυντής της εκµετάλλευσης την εξουσία 
να οργανώνει και να διευθύνει την επιχείρηση του µε βάση τα κρινόµενα από αυτόν 
ως πλέον αποτελεσµατικά γι' αυτή κριτήρια. Το υπό το άνω περιεχόµενο δικαίωµα 
του εργοδότη δεν επιτρέπεται, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 281 Α.Κ., να 
ασκείται καταχρηστικά. ∆εν είναι όµως καταχρηστική, κατά την έννοια της 
διατάξεως αυτής, η άσκηση του δικαιώµατος του εργοδότη να τοποθετεί 
συγκεκριµένο εργαζόµενο ως προϊστάµενο ενός τµήµατος η ενός καταστήµατος της 
επιχειρήσεώς του κατά παράλειψη άλλου µισθωτού, ο οποίος υπερέχει, έστω και 
καταφανώς, σε τυπικά και ουσιαστικά προσόντα έναντι του τοποθετηθέντος Και 
τούτο διότι δεν πρόκειται για απλή βαθµολογική ή µισθολογική προαγωγή, που 
εντάσσεται στα εκ της εργασίας δικαιώµατα του µισθωτού, τα οποία ευλόγως 
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συνδέονται µε τις αντικειµενικώς εκτιµώµενες ικανότητες αυτού, αλλά για επιλογή 
του έχοντος την εκµετάλλευση εργοδότη που αφορά αποφασιστικώς την οργάνωση 
και διεύθυνση της επιχειρήσεως. Για να είναι καταχρηστική, στη περίπτωση αυτή, η 
άσκηση του διευθυντικού δικαιώµατος του εργοδότη, απαιτείται η συνδροµή και 
άλλων πραγµατικών περιστατικών, τα οποία, σε συνδυασµό µε την καταφανή 
υπεροχή του παραλειφθέντος, να θεµελιώνουν προφανή υπέρβαση από µέρους του 
εργοδότη των ορίων που επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο κοινωνικός ή 
οικονοµικός σκοπός του δικαιώµατος (ΟλΑΠ 25/2003).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 281, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
∆ικηγόροι - ∆ικηγορική αµοιβή - Αναγκαστική απαλλοτρίωση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1212 
Έτος: 2012 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Αµοιβή πληρεξουσίου. Νοµιµοποίηση αγωγής. 
- Κατά το άρθρο 18 παρ. 4 του Ν. 2882/2001 (ΚΑΑΑ), η δικαστική δαπάνη µετά της 
αµοιβής του πληρεξουσίου δικηγόρου βαραίνει τον υπόχρεο) προς αποζηµίωση 
επιδικάζεται από το δικαστήριο µε την ίδια απόφαση, εφ' όσον δεν ορίζεται 
διαφορετικά από τον νόµο αυτόν και παρακατατίθεται στο Ταµείο Παρακαταθηκών 
και ∆ανείων υπέρ του οικείου ∆ικηγορικού Συλλόγου. Κατά δε το άρθρο 8 παρ. 1 του 
ίδιου νόµου, ο υπόχρεος για την πληρωµή της αποζηµιώσεως, της κατά το άρθρο 18 
παρ. 4 δικαστικής δαπάνης, καθώς και της αµοιβής των πληρεξουσίων δικηγόρων, 
που προσδιορίστηκε δικαστικώς, καταθέτει στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων 
την αποζηµίωση υπέρ του δικαιούχου και τη δικαστική δαπάνη και την αµοιβή των 
πληρεξουσίων δικηγόρων υπέρ του οικείου ∆ικηγορικού Συλλόγου.  
- Με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1, 1 α και 6 του Ν. 1093/1980 ορίσθηκαν τα 
ακόλουθα: η διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 161 του κυρωθέντος µε το Ν∆ 
3026/1954 Κώδικα περί ∆ικηγόρων εφαρµόζεται και επί των δικηγορικών αµοιβών 
από αναγκαστικές απαλλοτριώσεις κατά την ειδική διαδικασία προσδιορισµού τιµής 
µονάδας και αναγνωρίσεως δικαιούχων. Ειδικότερα, το άρθρο 161 του ως άνω 
Κώδικα ορίζει στις παραγράφους 1 έως 5 αυτού το ελάχιστο όριο αµοιβής του 
δικηγόρου κάθε µέρους για τη σύνταξη των ιδιωτικών εγγράφων ή σχεδίων δηµοσίων 
εγγράφων για κάθε είδους δικαιοπραξίες, στην παράγραφο 6 ότι η κατά τις 
προηγούµενες παραγράφους αµοιβή του δικηγόρου προκαταβάλλεται στον οικείο 
∆ικηγορικό Σύλλογο και στην προαναφερθείσα παράγραφο 7 αυτού ότι από την 
προκαταβαλλόµενη ως άνω αµοιβή µπορεί ο ∆ικηγορικός Σύλλογος να παρακρατήσει 
ποσοστό αυτής, που ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού ∆ικαιοσύνης ύστερα από 
απόφαση του ∆Σ του οικείου ∆ικηγορικού Συλλόγου κ.λπ., καθώς και ότι µε την 
αυτήν ή άλλη υπουργική απόφαση καθορίζονται τα σχετικά µε τη σύσταση ίδιου 
λογαριασµού για τη συγκέντρωση των παρακρατουµένων ποσοστών και τη διανοµή 
αυτών στα µέλη του ∆ικηγορικού Συλλόγου. Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει: 1) 
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ότι ο υπόχρεος προς αποζηµίωση οφείλει να καταθέσει τη δικαστική δαπάνη και την 
αµοιβή του δικηγόρου του καθ' ου η απαλλοτρίωση, που καθορίζεται σύµφωνα µε 
την αµέσως παραπάνω διάταξη του άρθρου 9 παρ. 1 του ν. 1093/1980 στο Ταµείο 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων υπέρ του ∆ικηγορικού Συλλόγου στον οποίον ο 
δικηγόρος που παρέστη στη δίκη είναι µέλος του και 2) ότι η κατάθεση της 
δικαστικής δαπάνης και της αµοιβής στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων 
γίνεται υπέρ του κατά τα άνω ∆ικηγορικού Συλλόγου, προκειµένου αυτός να 
παρακρατήσει τα προβλεπόµενα ποσοστά, που αποτελούν έσοδα αυτού προς 
εξυπηρέτηση του διανεµητικού λογαριασµού, χάριν, δηλαδή, των κοινωνικά, 
επαγγελµατικά και οικονοµικά ασθενέστερων µελών του. Κατ' ακολουθίαν, µετά την 
7-5-2001 που τέθηκαν σε ισχύ οι ως άνω διατάξεις των άρθρων 18 παρ. 4 και 8 παρ. 1 
του Ν. 2882/2001 ΚΑΑΑ και έχουν εφαρµογή στην κρινόµενη υπόθεση, στην 
περίπτωση παραλείψεως καταθέσεως από τον υπόχρεο προς αποζηµίωση στο Ταµείο 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων της δικαστικής δαπάνης και της αµοιβής του 
δικηγόρου του καθ' ου η απαλλοτρίωση, που παρέστη στη δίκη για τον καθορισµό της 
τιµής µονάδας υπέρ του ∆ικηγορικού Συλλόγου του οποίου είναι µέλος, αυτός δεν 
νοµιµοποιείται ενεργητικά να εγείρει ευθεία αγωγή προς τούτο, αφού τέτοιο δικαίωµα 
έχει ο άνω ∆ικηγορικός Σύλλογος υπέρ του οποίου γίνεται και η κατάθεση.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 216 παρ. 1 περ. α' του ΚΠολ∆ η νοµιµοποίηση της 
αγωγής, που αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση παροχής δικαστικής προστασίας, 
συντελείται όταν κατά τον εφαρµοστέο, µε τα προβαλλόµενα στην αγωγή πραγµατικά 
περιστατικά κανόνα ουσιαστικού δικαίου είναι φορέας του ασκούµενου δικαιώµατος 
ο ενάγων, η δε εσφαλµένη κρίση του δικαστηρίου ότι συντρέχουν ή όχι οι 
προϋποθέσεις νοµιµοποιήσεως της αγωγής ιδρύει τον αναιρετικό λόγο του αριθµ. 1 
του άρθρου 559 ΚΠολ∆ (ΑΠ 536/1982) και όχι εκείνον του αριθµού 14, ο οποίος 
ανακύπτει µόνον όταν το δικόγραφο της αγωγής δεν εκτίθενται τα στοιχεία που 
θεµελιώνουν την νοµιµοποίηση και δικαιολογούν το έννοµο συµφέρον για την 
άσκησή της (ΑΠ 1831/2011, ΑΠ 182/1992).  
∆ιατάξεις: 
Κωδ∆ικ: 161, 
ΚΠολ∆: 216, 559 αριθ. 1,  
Νόµοι: 2882/2001, άρθ. 18, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
∆ικηγόροι - ∆ικηγορική αµοιβή - Αναγκαστική απαλλοτρίωση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 693 
Έτος: 2012 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Αναγκαστική απαλλοτρίωση. ∆ικηγορική αµοιβή. Πλαγιαστική αγωγή του 
δικηγόρου για την επιδίκαση της αµοιβής του. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου. 
- Κατά το άρθρο 18 παρ. 4 του Ν. 2882/2001 (ΚΑΑΑ), η δικαστική δαπάνη µετά της 
αµοιβής των πληρεξουσίων δικηγόρων βαρύνει τον υπόχρεο προς αποζηµίωση, 
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επιδικάζεται από το δικαστήριο µε την ίδια απόφαση, εφόσον δεν ορίζεται 
διαφορετικά από το νόµο αυτόν και παρακατατίθεται στο Ταµείο Παρακαταθηκών 
και ∆ανείων υπέρ του οικείου ∆ικηγορικού Συλλόγου. Περαιτέρω, κατά το άρθρο 8 
παρ. 1 του ίδιου νόµου, ο υπόχρεος για την πληρωµή της αποζηµιώσεως, της κατά το 
άρθρο 18 παρ. 4 δικαστικής δαπάνης, καθώς και της αµοιβής των πληρεξουσίων 
δικηγόρων, που προσδιορίστηκε δικαστικώς καταθέτει στο Ταµείο Παρακαταθηκών 
και ∆ανείων την αποζηµίωση υπέρ του δικαιούχου και τη δικαστική δαπάνη και την 
αµοιβή των πληρεξουσίων δικηγόρων υπέρ του οικείου ∆ικηγορικού Συλλόγου. 
Τέλος, µε τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. παρ. 1,1 α και 6 του Ν. 1093/1980 
ορίσθηκε ότι η διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 161 του κυρωθέντος µε το νδ 
3026/1954 Κώδικα περί ∆ικηγόρων εφαρµόζεται και επί των δικηγορικών αµοιβών 
από αναγκαστικές απαλλοτριώσεις κατά την ειδική διαδικασία προσδιορισµού τιµής 
µονάδας και αναγνωρίσεως δικαιούχων.  
- Το άρθρο 161 του ως άνω Κώδικα ορίζει στις παραγράφους 1 έως 5 αυτού το 
ελάχιστο όριο αµοιβής του δικηγόρου κάθε µέρους για την σύνταξη των ιδιωτικών 
εγγράφων ή σχεδίων δηµοσίων εγγράφων για κάθε είδους δικαιοπραξίες, στην 
παράγραφο 6 ότι η κατά τις προηγούµενες παραγράφους αµοιβή του δικηγόρου 
προκαταβάλλεται στον οικείο ∆ικηγορικό Σύλλογο και στην προαναφερθείσα 
παράγραφο 7 αυτού ότι από την προκαταβαλλόµενη ως άνω αµοιβή µπορεί ο 
∆ικηγορικός Σύλλογος να παρακρατήσει ποσοστό αυτής, που ορίζεται µε απόφαση 
του Υπουργού ∆ικαιοσύνης ύστερα από απόφαση του ∆Σ του οικείου ∆ικηγορικού 
Συλλόγου κλπ, καθώς και ότι µε την αυτή ή άλλη υπουργική απόφαση καθορίζονται 
τα σχετικά µε τη σύσταση ίδιου λογαριασµού για τη συγκέντρωση των 
παρακρατούµενων ποσοστών και τη διανοµή αυτών στα µέλη του ∆ικηγορικού 
Συλλόγου. Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει 1) ότι ο υπόχρεος προς αποζηµίωση 
οφείλει να καταθέσει τη δικαστική δαπάνη και την αµοιβή του δικηγόρου του καθού 
η απαλλοτρίωση, που καθορίζεται σύµφωνα µε την αµέσως παραπάνω διάταξη του 
άρθρου 9 παρ. 1 του Ν. 1093/1980, στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων υπέρ 
του ∆ικηγορικού Συλλόγου στον οποίον ο δικηγόρος που παρέστη στη δίκη είναι 
µέλος του και στην περίπτωση που ο δικαιούχος της αποζηµιώσεως εκπροσωπήθηκε 
στη δίκη και από δικηγόρο µέλος ∆ικηγορικού Συλλόγου διαφορετικής περιφέρειας 
εκείνης του δικάσαντος δικαστηρίου, κατ' άρθρο 54 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων, 
οφείλει να καταθέσει και υπέρ του δικού του ∆ικηγορικού Συλλόγου την αναλογούσα 
αµοιβή αυτού και 2) ότι η κατάθεση της δικαστικής δαπάνης και της αµοιβής στο 
Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων γίνεται υπέρ του κατά τα άνω ∆ικηγορικού 
Συλλόγου, προκειµένου αυτός να παρακρατήσει τα προβλεπόµενα ποσοστά, που 
αποτελούν έσοδα αυτού προς εξυπηρέτηση του διανεµητικού λογαριασµού, χάριν, 
δηλαδή, των κοινωνικά, επαγγελµατικά και οικονοµικά ασθενέστερων µελών του 
(ΟλΑΠ 27/2008 ).  
- Στην περίπτωση παραλείψεως καταθέσεως από τον υπόχρεο προς αποζηµίωση στο 
Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων της δικαστικής δαπάνης και της αµοιβής του 
δικηγόρου του καθού η απαλλοτρίωση, που παρέστη στη δίκη για τον καθορισµό της 
τιµής µονάδας, υπέρ του ∆ικηγορικού Συλλόγου του οποίου είναι µέλος, αυτός δεν 
νοµιµοποιείται ενεργητικά να εγείρει ευθεία αγωγή προς τούτο, αφού τέτοιο δικαίωµα 
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έχει ο άνω ∆ικηγορικός Σύλλογος υπέρ του οποίου γίνεται και η κατάθεση. Έχει 
όµως δικαίωµα να εγείρει πλαγιαστικά τα δικαιώµατα του οικείου ∆ικηγορικού 
Συλλόγου, κατά το άρθρο 72 ΚΠολ∆, υπό την ιδιότητά του ως δικηγόρου 
παραστάντος στη δίκη περί καθορισµού της αποζηµιώσεως, δικαιουµένου σε 
απόληψη ποσοστού του ποσού που θα κατατεθεί έναντι του ∆ικηγορικού Συλλόγου, 
που παραλείπει να προβεί σε έγερση ευθείας αγωγής (βλ. σχ. ΟλΑΠ 15/1989).  
- Κατά το άρθρο 559 αριθµός 1 ΚΠολ∆, δηµιουργείται λόγος αναίρεσης και αν 
παραβιαστεί κανόνας ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο περιλαµβάνονται και οι 
ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών, συνίσταται δε η παραβίαση στην 
εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή κανόνα, που υπάρχει, όταν εφαρµόζεται ή δεν 
εφαρµόζεται, κατά περίπτωση, κανόνας ουσιαστικού δικαίου, αν και δεν υπάρχουν ή 
υπάρχουν αντίστοιχα, οι πραγµατικές προϋποθέσεις για την εφαρµογή του, σύµφωνα 
µε όσα ανελέγκτως δέχθηκε το δικαστήριο της ουσίας.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 72, 559 αριθ. 1,  
Κωδ∆ικ: 54, 161, 
Νόµοι: 1093/1980, άρθ. 9, 
Νόµοι: 2882/2001, άρθ. 18, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
∆ικηγόροι - ∆ικηγορική αµοιβή - Ελάχιστα όρια αµοιβών 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1038 
Έτος: 2012 
Σύντοµη Περίληψη:  
- ∆ικηγορική αµοιβή. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης 
βάσης. 
- Κατά το άρθρο 91 παρ.1 του Ν∆ 3026 /1954 "περί του Κώδικος των ∆ικηγόρων" ο 
δικηγόρος δικαιούται να λάβει από τον εντολέα του, πλην της δικαστηριακής ή άλλης 
δαπάνης, την οποία κατέβαλε εξ ιδίων και αµοιβή για κάθε εργασία του δικαστική ή 
εξώδικη. Ακολούθως, κατά το άρθρο 92 παρ.1 του αυτού Κώδικα, όπως ισχύει ήδη 
µετά την προσθήκη του εδ.β' αυτής µε το άρθρο 5 παρ.3 του Ν∆ 4272/1962 και την 
αντικατάσταση του µε το άρθρο 8 του Ν. 1093/1980, η δικηγορική αµοιβή 
κανονίζεται µε συµφωνία του δικηγόρου και του εντολέα ή του αντιπροσώπου του, η 
οποία περιλαµβάνει είτε όλη τη διεξαγωγή της δίκης, είτε άλλης φύσεως νοµικές 
εργασίες. Σε καµιά περίπτωση δεν επιτρέπεται η αµοιβή να υπολείπεται των 
ελαχίστων ορίων, που καθορίζονται από τα άρθρα 98επ.του ως άνω Κώδικα. Κάθε 
συµφωνία για λήψη µικρότερης αµοιβής από τα ανωτέρω καθοριζόµενα όρια είναι 
άκυρη ανεξάρτητα από το χρόνο συνάψεως της. Εξάλλου, κατά το άρθρο 98 παρ.1 
του εν λόγω Κώδικα, σε περίπτωση ελλείψεως ειδικής συµφωνίας το ελάχιστο ποσό 
της αµοιβής του δικηγόρου ορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις των εποµένων άρθρων, 
κατά δε το άρθρο 99 εδ.α' του αυτού Κώδικα, το ελάχιστο όριο της αµοιβής επί των 
πολιτικών υποθέσεων, των ποινικών και ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων και 
αρχών και των εξώδικων, εκτός των αναφεροµένων και για τις δύο περιπτώσεις 
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εξαιρέσεων, είναι ίσο µε το γινόµενο των δραχµών, που αναγράφονται στον Κώδικα 
αυτό και για κάθε ειδική εργασία, επί συντελεστή, ο οποίος µε την υπ' αριθµ. 
12.398/9.2.1989 απόφαση του Υπουργού ∆ικαιοσύνης, που εκδόθηκε κατ' 
εξουσιοδότηση της διατάξεως αυτής και δηµοσιεύθηκε στο υπ' αριθµ. 131/21.2.1989 
ΦΕΚ (τεύχος Β'), ορίσθηκε σε 140 µονάδες. Περαιτέρω, σύµφωνα µε την παράγραφο 
5 του άρθρου 23 του  Π∆ 282/1996 "Οργανισµός του Νοµικού Συµβουλίου του 
Κράτους", όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 18 παρ.4 του ν. 2873/2000, "η αµοιβή 
των δικηγόρων του ∆ηµοσίου διέπεται από τις δια τάξεις του Ν∆ 3026 της 6/8 
Οκτωβρίου 1954 "Περί του Κώδικος των ∆ικηγόρων", όπως εκάστοτε ισχύουν και 
καθορίζεται στο διπλάσιο από εκείνο που προβλέπεται από αυτές του ελάχιστου 
ορίου για κάθε δικαστική ή εξώδικη ενέργεια. Σε δικαστικές ή εξώδικες εργασίες, για 
τις οποίες από διατάξεις του Κώδικα η αµοιβή ορίζεται σε ποσοστό επί της αξίας του 
αντικειµένου της υπόθεσης, οι δικηγόροι του ∆ηµοσίου αµείβονται, µε το διπλάσιο 
του ελαχίστου ορίου που ορίζεται µε τις διατάξεις των άρθρων 100 παράγραφος 4, 
107 παράγραφος 1 εδάφιο 2 και 110 παράγραφος 1 του πιο πάνω Κώδικα στην πρώτη 
περίπτωση και από το άρθρο 161 παράγραφος4 στη δεύτερη περίπτωση. Οι αµοιβές 
αυτές µπορούν κατά την εκκαθάρισή τους είτε να µειωθούν µέχρι του ελάχιστου 
ορίου που προβλέπουν οι διατάξεις του Κώδικα, όταν πρόκειται για χειρισµό µεγάλου 
αριθµού οµοίων υποθέσεων ή όταν ο δικηγόρος του ∆ηµοσίου δεν χειρίστηκε την 
υπόθεση µε την προσήκουσα επιµέλεια, είτε να αυξηθούν µέχρι το τετραπλάσιο του 
ελάχιστου αυτού ορίου όταν επιδείχθηκε από τον δικηγόρο ιδιαίτερο ενδιαφέρον και 
επιµέλεια". Εξάλλου, στο άρθρο 51 του ν. 2238/1994 "Κώδικας Φορολογίας 
Εισοδήµατος", όπως τούτο αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 7 παρ.2 του ν. 2753/1999 
"Καθαρό Εισόδηµα Ελεύθερων Επαγγελµατιών", ορίζεται ότι "για τις παραστάσεις 
των δικηγόρων ενώπιον των δικαστηρίων, για τη σύµπραξη τους σε εξώδικες 
ενέργειες και συµβάσεις, όπως προβλέπουν οι οικείες διατάξεις, καθώς και για κάθε 
άλλη νοµική υπηρεσία που παρέχουν αυτοί στον εντολέα τους καθορίζεται το µήνα 
∆εκέµβριο κάθε δεύτερου έτους, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και 
∆ικαιοσύνης, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από 
γνώµη της Ολοµέλειας των δικηγορικών συλλόγων της Ελλάδας, ελάχιστη αµοιβή, 
ενιαία για όλους τους δικηγορικούς συλλόγους της Χώρας. Η ελάχιστη αµοιβή, που 
προβλέπεται από την απόφαση της προηγουµένης παραγράφου, προεισπράττεται από 
τον οικείο δικηγορικό σύλλογο µε τετραπλότυπα γραµµάτια. Οι δικηγορικοί σύλλογοι 
υποχρεούνται να ενεργούν παρακράτηση φόρου εισοδήµατος µε συντελεστή 
δεκαπέντε τοις εκατό (15%)στο ακαθάριστο ποσό των αµοιβών που αναγράφονται 
στο τετραπλότυπο γραµµάτιο ...". Σε εκτέλεση της εξουσιοδοτικής αυτής διατάξεως 
εκ δόθηκε η υπ' αρ. 2031/0012/29.12.1999 κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονοµικών και ∆ικαιοσύνης που προσδιόρισε τις ελάχιστες αµοιβές των δικηγόρων 
για τις παραστάσεις σε δικαστήρια ή σε εξώδικες ενέργειες και συµβάσεις της οποίας 
ανεστάλη κατ' αρχήν η εφαρµογή µέχρι την 30.6.2000, δυνάµει της όµοιας υπ' αρ. 
1007604 /132/Α10012/ΠΟΛ 1017/25.1.2 00 0 αποφάσεως των ίδιων Υπουργών. Στη 
συνέχεια, µε την εκδοθείσα, οµοίως σε εκτέλεση της άνω διατάξεως, υπ' αριθµ. 
1314/21.12.2000 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και ∆ικαιοσύνης, 
προσδιορίστηκαν οι ελάχιστες αµοιβές των δικηγόρων και ορίστηκε ότι' "οι ελάχιστες 



 

[18] 
 

αµοιβές για τις παραστάσεις των δικηγόρων ενώπιον των δικαστηρίων για τη 
σύµπραξη τους σε εξώδικες ενέργειες και συµβάσεις, όπως προβλέπουν οι οικείες 
διατάξεις, καθορίζονται όπως στο συνηµµένο πίνακα", κατά τον οποίο η αµοιβή του 
δικηγόρου για κάθε δικαστική ενέργεια (σύνταξη αγωγής, προτάσεων, παράσταση) 
διακυµαίνεται σε εφάπαξ ποσό, ανάλογα µε το δικαστήριο ενώπιον του οποίου 
ενεργείται, του αντικειµένου της δίκης και του αιτούµενου ποσού. Με τις διατάξεις 
των ανωτέρω νόµων καθώς και εκείνες της υπ' αριθµ. 1314/2000 ως άνω ΚΥΑ δεν 
καταργήθηκαν οι προαναφερόµενες διατάξεις του Κώδικα των ∆ικηγόρων, που 
αφορούν τον καθορισµό του κατωτάτου ορίου αµοιβής όλων των δικηγόρων, δηλαδή 
και εκείνων του ∆ηµοσίου ή ν. Π.∆.∆. Οι διατάξεις του Κώδικα αυτού, των οποίων 
σκοπός είναι όχι µόνο η προστασία του ιδιωτικού συµφέροντος του δικηγόρου ως 
εργαζοµένου, αλλά και η κατοχύρωση του κύρους του δικηγορικού λειτουργήµατος 
ως θεράποντος του δηµοσίου συµφέροντος, κατισχύουν εκείνων των ως άνω νόµων 
και των κατ' εξουσιοδότηση αυτών εκδοθεισών ΚΥΑ στις σχέσεις µεταξύ των 
συµβαλλόµενων, αφού οι διατάξεις αυτών, όπως προκύπτει από το σύνολο του 
περιεχοµένου τους και τις οικείες εισηγητικές εκθέσεις, έχουν φορολογικό χαρακτήρα 
και από σκοπούν στη µεταρρύθµιση και απλοποίηση του φορολογικού συστήµατος 
µε την καθιέρωση αντικειµενικής φορολογικής µεταχειρίσεως των δικηγόρων προς 
τον σκοπό της δικαιότερης κατανοµής των φορολογικών βαρών της µειώσεως των 
οικονοµικών στρεβλώσεων, που προκαλεί η φορολογική διάρθρωση στην κατανοµή 
των πόρων, της αυξήσεως της ανταγωνιστικότητας και της προσαρµογής της 
φορολογίας στο ενοποιούµενο διεθνές οικονοµικό περιβάλλον. Έτσι, όταν η 
καθοριζόµενη µε βάση τον Κώδικα ∆ικηγόρων για κάθε κατά περίπτωση ενέργεια 
ελάχιστη αµοιβή είναι µεγαλύτερη από εκείνη, που καθορίζεται µε βάση την ως άνω 
ΚΥΑ, τότε οφείλεται η µεγαλύτερη αυτή αµοιβή. Όταν όµως είναι µικρότερη, τότε 
οφείλεται η καθοριζόµενη µε βάση την ΚΥΑ µεγαλύτερη ελάχιστη αµοιβή, διότι θα 
ήταν άνισο οι δικηγόροι να αµείβονται µε τα ελάχιστα όρια του Κώδικα των 
∆ικηγόρων και να φορολογούνται για µεγαλύτερο εισόδηµα. Συνεπώς, σε περίπτωση 
αναθέσεως από µέρους του ∆ηµοσίου ή ν. Π.∆.∆. εντολής σε δικηγόρο να ενεργήσει 
για λογαριασµό του ενώπιον δικαστηρίου, υποχρεούνται αυτά µετά την ισχύ της υπ' 
αριθµ. 1.314/21.12.2000 ΚΥΑ να καταβάλουν στον εν λόγω δικηγόρο την αντίστοιχη 
αµοιβή, που προβλέπεται από τις διατάξεις αυτής και όχι το ελάχιστο όριο αµοιβής 
που προβλέπεται στον Κώδικα ∆ικηγόρων για τη συγκεκριµένη ενέργεια, εφόσον η 
αµοιβή, σύµφωνα µε την ως άνω ΚΥΑ, είναι ανώτερη αυτής που ορίζεται στον 
Κώδικα ∆ικηγόρων.  
- Οι αναιρετικοί λόγοι των αριθµών 1 εδαφ. α και 19 του άρθρου 559 ΚΠολ∆ 
ιδρύονται, ο µεν πρώτος, αν το δικαστήριο της ουσίας προέβη σε εσφαλµένη ή µη 
υπαγωγή των πραγµατικών διαπιστώσεων του στο εννοιολογικό περιεχόµενο του εν 
λόγω κανόνα, ο δε δεύτερος, όταν στο αιτιολογικό της αποφάσεως του δικαστηρίου 
της ουσίας δεν περιέχονται καθόλου ή δεν περιγράφονται µε πληρότητα, σαφήνεια 
και χωρίς αντιφάσεις τα πραγµατικά εκείνα γεγονότα που είναι αναγκαία για να 
κριθεί αν στη συγκεκριµένη περίπτωση συντρέχουν ή όχι οι προϋποθέσεις εφαρµογής 
του εφαρµοσθέντος κανόνα ουσιαστικού δικαίου ή αν έγινε ή όχι ορθός νοµικός 
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χαρακτηρισµός των κρίσιµων πραγµατικών γεγονότων (ΑΠ 1377/2009, ΑΠ 
335/2008).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19,  
Κωδ∆ικ: 91, 92, 98, 99,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Έκτακτο προσωπικό - ∆ΕΗ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1092 
Έτος: 2012 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Έκτακτο προσωπικό της ∆ΕΗ. 
- Οι όροι Κανονισµού ή Οργανισµού Λειτουργίας των Υπηρεσιών του εργοδότη, µε 
ισχύ ουσιαστικού νόµου, στον οποίο ο εργαζόµενος προσχωρεί, αποτελούν 
υποχρεωτικό περιεχόµενό της εργασιακής συµβάσεως (άρθρα 1 παρ. 2 ν.δ. 
3789/1957, 12 παρ. 4 ν. 1767/1988, 8 παρ. 3 ν. 2224/1994). Η ∆ηµόσια Επιχείρηση 
Ηλεκτρισµού, από την 1.1.2001, έχει µετατραπεί σε ανώνυµη εταιρία υπό την 
επωνυµία ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ, διακριτικός τίτλος 
∆.Ε.Η. ΑΕ ή ∆.Ε.Η. (άρθρα πρώτο, δεύτερο π.δ. 333/2000, 1 ν. 1468/1950, 43 ν. 
2773/1999, 1 κ. ν. 2190/1920). Ο Κανονισµός Καταστάσεως Προσωπικού της ∆.Ε.Η. 
ΑΕ - Κ.Κ.Π./∆.Ε.Η., καταρτίσθηκε µε την από 4.10.1973 Ειδική Συλλογική Σύµβαση 
Εργασίας (Πρακτικό Καταθέσεως Υπ. Εργασίας 1316/5-10- 1973), δηµοσιεύθηκε 
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µε την 2842/442/24.10.1973 απόφαση του 
Υπουργού Απασχολήσεως και κυρώθηκε, αναδροµικώς, από 31.12.1973, µε το άρθρο 
2 ν.δ. 210/1974, έτσι, έχει ισχύ ουσιαστικού νόµου (ΑΠΟλ. 4/2007). Στα άρθρα 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 22, 23, 25, 34, 42 του Κ.Κ.Π./∆.Ε.Η. σε συνδυασµό προς το άρθρο 1 παρ. 1 
ν.δ. 210/1974, ορίζονται, µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: Με τον Κανονισµό, 
ρυθµίζονται, για το κάθε φύσεως προσωπικό/ µισθωτούς της εργοδότριας ∆.Ε.Η., οι 
όροι της συµβάσεως εργασίας, οι σχέσεις που διαµορφώνονται στην εκτέλεση της 
εργασίας και τα της ασκήσεως πειθαρχικής εξουσίας. Το προσωπικό συνδέεται µετά 
της ∆.Ε.Η., µε "σχέση" εξηρτηµένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, διακρίνεται δε, σε 
τακτικό και έκτακτο. Το τακτικό προσωπικό είναι αυτό που υπηρετεί σε οργανικές 
θέσεις και υπάγεται, αυτοδικαίως, στον Κανονισµό. Το έκτακτο προσωπικό είναι 
αυτό, που προσλαµβάνεται µε έγγραφη σύµβαση ορισµένου ή αορίστου χρόνου, προς 
κάλυψη έκτακτων ή πρόσκαιρων αναγκών της ∆.Ε.Η. και, για όσο χρόνο παραµένει 
έκτακτο, δεν κατατάσσεται σε κλάδο, κατηγορία, βαθµίδα ή µισθολογικό κλιµάκιο. 
Επί του τακτικού προσωπικού έχουν εφαρµογή µόνο οι διατάξεις των άρθρων 10, 11, 
15, 17, 18 και 19 του Κανονισµού (Αποζηµιώσεις και οδοιπορικά έξοδα, ευκολίες 
συσσιτίου Ι Ηθικές αµοιβές προσωπικού, έκτακτες αµοιβές και παροχές / Ώρες 
εργασίας / Απαγόρευση άλλων έργων και ασχολιών / Υποχρεώσεις επιµέλειας, 
υπακοής και εχεµύθειας / Συµπεριφορά προσωπικού εσωτερική και προς τρίτους). 
Κατά τα λοιπά, οι σχέσεις του έκτακτου προσωπικού µετά της ∆.Ε.Η. διέπονται από 
τις γενικής ισχύος διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας. Ουδείς µισθωτός της ∆.Ε.Η. 
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προσλαµβάνεται απευθείας, ως τακτικός. Το τακτικό προσωπικό κατατάσσεται σε 
κλάδους, οι κλάδοι υποδιαιρούνται σε κατηγορίες, οι κατηγορίες µπορεί να 
υποδιαιρεθούν σε βαθµίδες, στις οποίες αντιστοιχούν µισθολογικά κλιµάκια και 
αριθµός οργανικών θέσεων. Οι κλάδοι αποτελούν γενικές διακρίσεις του 
προσωπικού, κατά το είδος της απασχολήσεώς του. Η κατηγορία περιλαµβάνει 
προσωπικό περισσοτέρων ειδικοτήτων. Κάθε τακτικός µισθωτός "εντάσσεται" 
(κατατάσσεται) σε µισθολογικό κλιµάκιο, βαθµίδα, κατηγορία και κλάδο σε πλήρωση 
κενής οργανικής θέσεως. Το έκτακτο προσωπικό µπορεί να ενταχθεί στο τακτικό 
προσωπικό. Η ένταξη γίνεται σε µισθολογικό κλιµάκιο της κατώτερης βαθµίδας κάθε 
κατηγορίας. Ο προηγηθείς της εντάξεως µισθωτού χρόνος υπηρεσίας του 
(προϋπηρεσία), ως έκτακτου, θεωρείται ως χρόνος δοκιµαστικής υπηρεσίας και 
συνυπολογίζεται στο χρόνο που, κατά τον Κανονισµό, απαιτείται για την πρώτη, µετά 
την ένταξη, µισθολογική προαγωγή και θεωρείται πως διανύθηκε στο µισθολογικό 
κλιµάκιο εντάξεως. Στο άρθρο 9 της από 5.10.1989 Ειδικής Συλλογικής Συµβάσεως 
Εργασίας/Ε.Σ.Σ.Ε. µεταξύ ∆.Ε.Η. και Γενικής Οµοσπονδίας Προσωπικού ∆.Ε.Η 
(ΓENOΠ/∆.Ε.H.), η οποία υπογράφηκε παρουσία του Υπουργού Βιοµηχανίας, 
Ενέργειας και Τεχνολογίας (Πρακτικό Καταθέσεως Υπ. Εργασίας 256/15.10.1989, 
ΦΕΚ Β' 277, Πράξη Καταθέσεως στο Ειρηνοδικείο Αθηνών 117/7.11.1989) και 
άρχισε να ισχύει από 5.10.1989, ορίζεται ότι ο χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας πριν 
από την ένταξη, που διανύθηκε στη ∆.Ε.Η. οποτεδήποτε και µε οποιασδήποτε µορφής 
σύµβαση εργασίας, συνεχή ή διακοπτόµενη, προσµετράται για τη µισθολογική και 
προαγωγική εξέλιξη του µισθωτού, εφόσον δεν έχει προσµετρηθεί µε οποιονδήποτε 
τρόπο. ∆εν προσµετράται ο πιο πάνω χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας, στις 
περιπτώσεις λύσεως της συµβάσεως εργασίας, λόγω αδικαιολόγητης απουσίας, 
επιβολής ποινής απολύσεως για πειθαρχικά παραπτώµατα ή τρίτης στασιµότητας. Ο 
χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας, ως άνω, "αποδεικνύεται αποκλειστικά και µόνο" από 
τις αντίστοιχες έγγραφες συµβάσεις εργασίας µετά της ∆.Ε.Η. και, "εν ελλείψει 
αυτών, αθροιστικά από υπηρεσιακές βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, που θα αναφέρουν 
ρητά το είδος απασχολήσεως και βεβαιώσεις Ασφαλιστικού Οργανισµού ή 
ασφαλιστικά βιβλιάρια ή άλλο επίσηµο αποδεικτικό στοιχείο δηµόσιας Αρχής". Η 
προσµέτρηση του χρόνου αυτού υπηρεσίας, για τον τακτικό µισθωτό, κατά την 
1.1.1986, "θα γίνεται µε ανάλογη µετάθεση της ηµεροµηνίας χορηγήσεως του 
µισθολογικού κλιµακίου, που κατείχε, κατά την ως άνω χρονολογία, µετατιθεµένης 
αναλόγως και της ηµεροµηνίας χορηγήσεως και των εποµένων µισθολογικών 
κλιµακίων, στα οποία, εν τω µεταξύ, έχει προαχθεί, ανεξαρτήτως της υπάρξεως ή όχι 
οργανικών θέσεων ως και της ηµεροµηνίας µελλοντικής κρίσεως" και εφαρµόζονται, 
κατά τα λοιπά, οι διατάξεις των άρθρων 4 (κλάδοι, κατηγορίας Ι ειδικότητες, 
βαθµίδες, προσόντα, οργανικές θέσεις προσωπικού), 22 (µισθολογικές προαγωγές) 
και 23 (µετατάξεις) του Κ.Κ.Π./∆.Ε.Η. Για το µισθωτό, που εντάσσεται στο τακτικό 
προσωπικό, µετά την 1.1.1986, η προσµέτρηση του παραπάνω χρόνου "θα γίνεται, µε 
µετάθεση της ηµεροµηνίας της πρώτης, µετά την ένταξη, προαγωγής ή της 
ηµεροµηνίας µελλοντικής κρίσεως" και εφαρµόζονται, επίσης, οι ρυθµίσεις των πιο 
πάνω άρθρων 4, 22 και 23 του Κ.Κ.Π./∆.Ε.Η. Οι σχετικές υπηρεσιακές µεταβολές θα 
γίνουν µε πράξη του ∆ιευθυντή Προσωπικού και οι οικονοµικές συνέπειες των 
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υπηρεσιακών αυτών µεταβολών δεν µπορεί, σε καµία περίπτωση, να ανατρέξουν σε 
χρόνο πριν από την 1.1.1986. Από τα προηγούµενα, προκύπτουν τα εξής: Κατά την 
ένταξη του έκτακτου προσωπικού στο τακτικό προσωπικό της ∆.Ε.Η., προσµετράται 
ο χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας του, που διανύθηκε στη ∆.Ε.Η., πριν από την 
ένταξή του, οποτεδήποτε και µε οποιασδήποτε µορφής σύµβαση εργασίας, ορισµένου 
ή αορίστου χρόνου, συνεχή ή διακοπτόµενη, εκτός αν ο χρόνος αυτός έχει ήδη 
προσµετρηθεί, οπότε αποκλείεται η εκ νέου προσµέτρηση και δεν συντρέχει λόγος, 
από τους αναφερόµενους, µη συνυπολογισµού. Άλλη προϋπόθεση δεν τίθεται, όπως, 
για την προσµέτρηση της προϋπηρεσίας, να πρέπει η προϋπηρεσία να έχει διανυθεί σε 
καθήκοντα οµοειδή µε εκείνα του κλάδου και της κατηγορίας, στην οποία γίνεται η 
ένταξη του µισθωτού. Για την προσµέτρηση τέτοιου χρόνου προϋπηρεσίας του 
µισθωτού, θεµελιώνεται ενοχικό δικαίωµα του µισθωτού (άρθρο 288 ΑΚ), που 
πηγάζει από την πιο πάνω Ειδική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας και τον 
Κ.Κ.Π./∆.Ε.Η. και αντίστοιχη υποχρέωση της ∆.Ε.Η., η µη εκπλήρωση της οποίας 
συνιστά αθέτηση ενοχικής της υποχρεώσεως. 
∆ιατάξεις: 
Νόµοι: 2190/1920,  
Ν∆: 3789/1957, άρθ. 1,  
Ν∆: 210/1974, άρθ. 1, 2,  
Νόµοι: 1767/1988, άρθ. 12,  
Νόµοι: 2224/1994, άρθ. 8,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Επιχειρησιακή συνήθεια - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 258 
Έτος: 2012 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Επιχειρησιακή συνήθεια. Αναίρεση κατά των αποφάσεων των ειρηνοδικείων καθώς 
και των αποφάσεων των πρωτοδικείων που εκδίδονται σε εφέσεις κατά των 
αποφάσεων των ειρηνοδικείων. 
- Η επιχειρησιακή συνήθεια, δηλ. η πρακτική που έχει διαµορφωθεί από 
µακροχρόνιο, οµοιόµορφο χειρισµό ορισµένων ζητηµάτων που ανάγονται στις 
σχέσεις εργοδότη και µισθωτού µέσα στον χώρο της επιχείρησης δεν αποτελεί από 
µόνη της πηγή γένεσης αξιώσεων, αλλά µπορεί ν' αποτελέσει βάση σιωπηρής 
συµφωνίας. Αυτό συµβαίνει, όταν ο εργοδότης, είτε ρητά µε ανακοίνωσή του 
υπόσχεται στους εργαζοµένους την χορήγηση µελλοντικών παροχών υπό ορισµένες 
προϋποθέσεις, είτε χωρίς θετική υπόσχεση χορηγεί συνεχώς τέτοιες, οπότε η αποδοχή 
των παροχών αυτών από τους εργαζοµένους παρέχει την βάση συµβατικής 
δέσµευσης και αφαιρεί από την πράξη τον χαρακτήρα της µονοµερούς και, συνεπώς, 
ανακλητής παροχής. Προϋπόθεση και κύριο αντικείµενο της επιχειρησιακής 
συνήθειας είναι οι οικειοθελείς παροχές του εργοδότη, δηλ. οι πέραν του µισθού 
παροχές, στις οποίες αυτός προβαίνει προς τους εργαζοµένους χωρίς να έχει νοµική 
δέσµευση. Οι παροχές αυτές, και αν ακόµη καταβάλλονται τακτικά επί ορισµένο 
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χρονικό διάστηµα διατηρούν τον χαρακτήρα τους ως οικειοθελών, αν αυτή είναι η 
βούληση των µερών και ιδίως αν ο εργοδότης έχει επιφυλάξει σ' αυτόν το δικαίωµα 
ανάκλησής τους. Στην περίπτωση αυτή από την δηµιουργηθείσα επιχειρησιακή 
συνήθεια δεν µπορεί ν' ανακύψει σιωπηρή συµφωνία και κατ' επέκταση συµβατική 
δέσµευση του εργοδότη για συνέχιση της καταβολής των παροχών αυτών. Κατά 
συνέπεια η από τον εργοδότη κατ' ενάσκηση του πηγάζοντος από τα άρθ. 648 και 652 
ΑΚ διευθυντικού δικαιώµατός του, διακοπή ή τροποποίηση µιας τέτοιας παροχής δεν 
συνιστά µονοµερή βλαπτική µεταβολή των όρων της εργασιακής σχέσης και εντεύθεν 
δεν θεµελιώνει τα εκ του άρθ. 7 Ν. 2112/1920 δικαιώµατα του εργαζοµένου ούτε 
αξίωση για την συνέχιση της καταβολής µιας τέτοιας παροχής.  
- Σύµφωνα µε το άρθρο 560 ΚΠολ∆ κατά των αποφάσεων των ειρηνοδικείων καθώς 
και των αποφάσεων των πρωτοδικείων που εκδίδονται σε εφέσεις κατά των 
αποφάσεων των ειρηνοδικείων επιτρέπεται αναίρεση µόνο αν 1) παραβιάσθηκε 
κανόνας του ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο περιλαµβάνονται και οι ερµηνευτικοί 
κανόνες των δικαιοπραξιών κλπ. 2) το δικαστήριο δεν συγκροτήθηκε όπως ορίζει ο 
νόµος ή δίκασε ειρηνοδίκης, του οποίου έγινε δεκτή η εξαίρεση 3) το δικαστήριο 
υπερέβη την δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων η δεν ήταν καθ' ύλην αρµόδιο 
και 4) παράνοµα αποκλείσθηκε η δηµοσιότητα της διαδικασίας. Όπως προκύπτει από 
την σαφή διατύπωση των ως άνω διατάξεων, οι λόγοι αναίρεσης κατά των 
αποφάσεων των ειρηνοδικείων και των αποφάσεων των πρωτοδικείων που εκδίδονται 
επί εφέσεων κατ' αποφάσεων των ειρηνοδικείων απαριθµούνται περιοριστικά σ' 
αυτές, οι οποίες είναι ειδικές ως προς τους επιτρεποµένους λόγους αναίρεσης κατά 
των αναφεροµένων εκεί αποφάσεων και αποκλείουν την εφαρµογή των διατάξεων 
του άρθ. 559 ΚΠολ∆ που αναφέρονται στους λόγους αναίρεσης των αποφάσεων των 
λοιπών δικαστηρίων.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 648, 652,  
ΚΠολ∆: 560, 
Νόµοι: 2112/1920, άρθ. 7,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * ∆ΕΕ 2013, σελίδα 166, σχολιασµός Ιωάννης ∆. 
Ληξουριώτης  
 
Εργατικό ατύχηµα - Αγωγή αποζηµιώσεως από εργατικό ατύχηµα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1858 
Έτος: 2011 
Σύντοµη 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, 
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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 
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 
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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 
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 
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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,  
ΠΚ: 15, 
Νόµοι: 551/1915, άρθ. 1, 6, 16, 
ΑΝ: 846/1951, άρθ. 34,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * Ελ∆νη 2012, σελίδα 1554 
 
Εργατικό ατύχηµα - Χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1064 
Έτος: 2011 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Εργατικό ατύχηµα. Αδικοπραξία. Συντρέχον πταίσµα. Παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Από τα άρθρα 914, 932 του ΑΚ και 1, 16 του Ν. 551/1915 προκύπτει ότι χρηµατική 
ικανοποίηση για ηθική βλάβη ή ψυχική οδύνη οφείλεται και επί εργατικού 
ατυχήµατος όταν συντρέχουν οι όροι της αδικοπραξίας. Οι διατάξεις του άρθρου 16 § 
1 του Ν. 551/1915, κατά τις οποίες ο παθών σε εργατικό ατύχηµα δικαιούται να 
εγείρει την αγωγή του κοινού αστικού δικαίου και να ζητήσει πλήρη αποζηµίωση 
µόνο όταν το ατύχηµα µπορεί να αποδοθεί σε δόλο του εργοδότη ή των 
προστηθέντων του ή όταν επήλθε σε εργασία στην οποία δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις 
νόµων, διαταγµάτων ή κανονισµών για τους όρους ασφαλείας των εργαζοµένων και 
εξαιτίας της µη τηρήσεως των διατάξεων αυτών, αναφέρονται στην επιδίκαση 
αποζηµιώσεως για περιουσιακή ζηµία και όχι στη χρηµατική ικανοποίηση για την 
οποία δεν υπάρχει πρόβλεψη στον ανωτέρω νόµο και εφαρµόζονται γι' αυτό οι 
γενικές διατάξεις. Εποµένως για να δικαιούται ο παθών σε εργατικό ατύχηµα 
χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, αρκεί να συνετέλεσε στην επέλευση 
του ατυχήµατος πταίσµα του εργοδότη ή των προστηθέντων από αυτόν, µε την έννοια 
του άρθρου 914 ΑΚ, δηλαδή αρκεί να συντρέχει οποιαδήποτε αµέλεια αυτών και όχι 
µόνο η ειδική αµέλεια περί την τήρηση των όρων ασφαλείας του άρθρου 16 παρ. 1 
του Ν. 551/1915. Ως πταίσµα λοιπόν των ανωτέρω προσώπων στην προκείµενη 
περίπτωση νοείται και η ειδική αµέλεια που συνίσταται στην µη τήρηση των 
ανωτέρω ισχυόντων νόµων, διαταγµάτων ή κανονισµών περί των όρων ασφαλείας. 
Ειδικότερα, µε το άρθρο 5§2 του Π∆ 395/1994 (ΦΕΚ 220, τ. Α' , 1994) ορίζεται ότι 
οι εργαζόµενοι που απασχολούνται σε εργασίες επισκευής, µετατροπών, προληπτικού 
ελέγχου και συντήρηση του εξοπλισµού εργασίας λαµβάνουν επαρκή ειδική 
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εκπαίδευση για τις εν λόγω εκτελούµενες εργασίες, ενώ µε το άρθρο 9 εδ. 2. 7 και 
2.19 του ιδίου Π.∆/τος ρυθµίζεται ο τρόπος εκτέλεσης των εργασιών επισκευής, 
µετατροπών, προληπτικού ελέγχου και συντήρησης του εξοπλισµού αναµικτήρα 
αδρανών υλικών προς παρασκευή σκυροδέµατος, να εκτελούνται από εργαζόµενους 
που έχουν ειδική προς τούτο αρµοδιότητα και όχι από άτοµα, τα οποία δεν έχουν 
άδεια χειριστή και ειδικές προς τούτο γνώσεις. Εκτός αυτών, από τις διατάξεις των 
άρθρων 2§1, 10 και 21 Π∆ 212/1976 επιβάλλεται στον εργοδότη των ανωτέρω 
επιχειρήσεων η υποχρέωση όπως: 1) οι µεταφορικές ταινίες να καλύπτονται κατά 
τρόπο ώστε να µην είναι δυνατή η προσέγγιση εργαζοµένων στις θέσεις συντυλίξεως 
και 2) να υπάρχουν επαρκείς µηχανισµοί διακοπής της λειτουργίας των ανωτέρω 
µεταφορικών ταινιών. Περαιτέρω, για τον προσδιορισµό του ύψους της "εύλογης" 
χρηµατικής ικανοποιήσεως, το δικαστήριο της ουσίας λαµβάνει υπόψη, εκτός από τα 
λοιπά προσδιοριστικά στοιχεία (συνθήκες ατυχήµατος, έκταση της προκληθείσας 
σωµατικής βλάβης και συνέπειες αυτής, οικονοµική κατάσταση των µερών κ.τ.λ.), 
και το τυχόν συντρέχον πταίσµα του παθόντος, το οποίο συνεκτιµάται µε τα ως άνω 
στοιχεία, γι' αυτό και δεν επιτρέπεται µετά τον τελικό καθορισµό του ποσού της 
χρηµατικής ικανοποιήσεως να µειωθεί εκ νέου τούτο ανάλογα µε το ποσοστό της 
συνυπαιτιότητας.  
- Η κρίση του δικαστηρίου της ουσίας περί του ότι τα επικαλούµενα πραγµατικά 
περιστατικά συγκροτούν ή όχι την αόριστη νοµική έννοια του συντρέχοντος 
πταίσµατος, υπόκειται στον έλεγχο του Αρείου Πάγου. Για να υπάρχει συντρέχον 
πταίσµα, πρέπει η πράξη του ζηµιωθέντος να έχει συντελέσει στην πρόκληση της 
ζηµίας και να υπάρχει αιτιώδης σύνδεσµος της υπαίτιας πράξης του ζηµιωθέντος µε 
την πρόκληση ή την έκταση της ζηµίας. Τέτοια αιτιώδης συνάφεια υπάρχει όταν η πιο 
πάνω πράξη ή η παράλειψη του ζηµιωθέντος, κατά τα διδάγµατα της κοινής πείρας, 
ήταν ικανή και µπορούσε να επιφέρει κατά την συνηθισµένη και κανονική πορεία των 
πραγµάτων το επιζήµιο αποτέλεσµα. Η κρίση του δικαστηρίου της ουσίας ότι τα 
πραγµατικά περιστατικά που δέχτηκε κυριαρχικώς ως αποδειχθέντα επιτρέπουν το 
συµπέρασµα να θεωρηθεί, κατά τα διδάγµατα της κοινής πείρας, ορισµένο γεγονός ως 
πρόσφορη ή µη αιτία της ζηµίας, υπόκειται στον έλεγχο του Αρείου Πάγου, γιατί 
είναι κρίση νοµική, που ανάγεται στην ορθή ή µη υπαγωγή από το δικαστήριο της 
ουσίας των διδαγµάτων της κοινής πείρας στην αόριστη νοµική έννοια της αιτιώδους 
συνάφειας.  
 - Παραβίαση µεν κανόνα δικαίου, που ιδρύει τον λόγο αναιρέσεως του άρθρου 559 
αριθµ. 1 ΚΠολ∆, υπάρχει εφόσον αυτός δεν εφαρµοσθεί, ενώ συνέτρεχαν οι 
προϋποθέσεις εφαρµογής του ή εάν αυτός εφαρµοσθεί, ενώ δεν έπρεπε ή εάν 
εφαρµοσθεί εσφαλµένα, έλλειψη δε νόµιµης βάσης, που ιδρύει τον λόγο αναιρέσεως 
του αριθµού 19 του ανωτέρω άρθρου υπάρχει όταν στην ελάσσονα πρόταση του 
νοµικού συλλογισµού δεν εκτίθενται καθόλου πραγµατικά περιστατικά ή τα 
εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται, βάσει του πραγµατικού 
του κανόνα δικαίου, για την επέλευση της απαγγελθείσας έννοµης συνέπειας, ή την 
άρνησή της ή αντιφάσκουν µεταξύ τους.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 297, 298, 300, 914, 932,  
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ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19,  
Νόµοι: 551/1915, άρθ. 16,  
Π∆: 212/1976, άρθ. 2, 10, 21,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Καταγγελία της σύµβασης εργασίας - Καταχρηστική καταγγελία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 822 
Έτος: 2011 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Καταγγελία της σύµβασης εργασίας. Καταχρηστική καταγγελία. Έλλειψη νόµιµης 
βάσης. Αποδοχή πραγµάτων ως αληθινών που έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση 
της δίκης ως αληθινών, χωρίς απόδειξη. Λήψη υπόψη και αποδεικτικών µέσων που 
δεν πληρούν τους όρους του νόµου. 
- 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. 
Επίσης, η καταγγελία της συµβάσεως εργασίας από τον εργοδότη είναι άκυρη, ως 
καταχρηστική όταν υπαγορεύεται από ταπεινά ελατήρια που δεν εξυπηρετούν τον 
σκοπό του δικαιώµατος, όπως συµβαίνει στις περιπτώσεις που η καταγγελία 
οφείλεται σε εµπάθεια, µίσος ή έχθρα ή σε λόγους εκδικήσεως, συνεπεία 
προηγηθείσας νόµιµης, αλλά µη αρεστής στον εργοδότη, συµπεριφοράς του 
εργαζοµένου, ή όταν γίνεται για οικονοµικοτεχνικούς λόγους, δηλαδή για την 
αναδιοργάνωση της επιχειρήσεως του εργοδότη που καθιστά αναγκαία τη µείωση του 
προσωπικού, εφόσον οι λόγοι αυτοί είναι προσχηµατικοί και υποκρύπτουν πράγµατι 
µίσος, εµπάθεια ή κακοβουλία ή όταν είναι πραγµατικοί, αλλά δεν έγινε επιλογή των 
απολυοµένων µε αντικειµενικά κριτήρια (υπηρεσιακά ή κοινωνικά). ∆εν συντρέχει, 
όµως, περίπτωση καταχρηστικής καταγγελίας όταν δεν υπάρχει γι' αυτή κάποια αιτία, 
αφού, ενόψει των όσων εκτέθηκαν για τον αναιτιώδη χαρακτήρα της καταγγελίας και 
την άσκηση αυτής καθ' υπέρβαση των ορίων του άρθρου 281 ΑΚ, για να θεωρηθεί η 
καταγγελία άκυρη ως καταχρηστική, δεν αρκεί ότι οι λόγοι που επικαλέστηκε γι' αυτή 
ο εργοδότης ήταν αναληθείς ή ότι δεν υπήρχε καµία εµφανής αιτία, αλλά απαιτείται η 
καταγγελία να οφείλεται σε συγκεκριµένους λόγους - που πρέπει να επικαλεστεί και 
να αποδείξει ο εργαζόµενος - εξαιτίας των οποίων η άσκηση του σχετικού 
δικαιώµατος του εργοδότη υπερβαίνει προφανώς τα όρια που επιβάλλει το άρθρο 
281. Αντίθετα δεν θεωρείται καταχρηστική η καταγγελία όταν έχει ως πραγµατικό 
κίνητρο την πληµµελή εκτέλεση των καθηκόντων του απολυοµένου ή την από 
πλευράς του παράβαση των συµβατικών των υποχρεώσεων. Αν, δε παρά ταύτα, το 
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δικαστήριο, αφού δεχθεί ότι η καταχρηστικότητα της καταγγελίας δεν αποδείχθηκε 
δεχθεί περαιτέρω ως πραγµατικό αίτιο της καταγγελίας αυτής τους λόγους που 
επικαλέστηκε ο καταγγείλας εργοδότης, αρνούµενος αιτιολογηµένα την αγωγή, η 
κρίση του αυτή δεν αφορά σε ζήτηµα που ασκεί ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της 
δίκης και εποµένως η τυχόν ανεπάρκεια της κρίσης αυτής δεν ιδρύει λόγο αναίρεσης 
από τον αρ. 19 του άρθρου 559 ΚΠολ∆, αφού το διατακτικό στηρίζεται πλήρως στην 
παραδοχή ότι η καταγγελία δεν είναι καταχρηστική. 
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 19 του ΚΠολ∆, ιδρύεται λόγος αναίρεσης και αν η 
απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει 
αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζήτηµα που ασκεί ουσιώδη επίδραση στην 
έκβαση της δίκης. Έλλειψη νόµιµης βάσης, κατά την έννοια της διάταξης αυτής, 
υπάρχει όχι µόνο όταν η απόφαση δεν έχει καθόλου αιτιολογίες, όταν δηλαδή δεν 
περιλαµβάνει αποδεικτικό πόρισµα, αλλά και όταν από το αιτιολογικό της, που 
συνιστά την ελάσσονα πρόταση του δικανικού συλλογισµού, δεν προκύπτουν κατά 
τρόπο πλήρη, σαφή και χωρίς αντιφάσεις, τα πραγµατικά περιστατικά τα οποία, 
σύµφωνα µε το νόµο, ήταν αναγκαία για την κρίση ότι στη συγκεκριµένη περίπτωση 
συντρέχουν οι όροι της διάταξης που εφαρµόσθηκε και έτσι από τις παραδοχές της 
απόφασης γεννώνται αµφιβολίες για το αν παραβιάσθηκε ή όχι ορισµένη ουσιαστική 
διάταξη νόµου. Αναφέρεται ο λόγος αυτός σε πληµµέλειες αναγόµενες στη 
διατύπωση του αποδεικτικού πορίσµατος και δεν ιδρύεται όταν υπάρχουν ελλείψεις 
αναγόµενες στην εκτίµηση των αποδείξεων και ειδικότερα στην ανάλυση, στάθµιση 
και αιτιολόγηση του πορίσµατος που έχει εξαχθεί από αυτές, αρκεί τούτο να εκτίθεται 
σαφώς, πλήρως και χωρίς αντιφάσεις. Ως ζητήµατα τέλος, των οποίων η µη 
αιτιολόγηση ή η αιτιολόγηση κατά τρόπο ανεπαρκή ή αντιφατικό στερεί από την 
απόφαση τη νόµιµη βάση, νοούνται µόνο οι ισχυρισµοί που έχουν αυτοτελή ύπαρξη, 
που τείνουν, δηλαδή, στη θεµελίωση ή κατάργηση του δικαιώµατος που ασκήθηκε, 
είτε ως επιθετικό είτε ως αρνητικό µέσο, όχι όµως και τα πραγµατικά ή νοµικά 
επιχειρήµατα που συνέχονται µε τη στάθµιση και αξιολόγηση των αποδείξεων, για τα 
οποία η έλλειψη ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας δεν ιδρύει λόγο 
αναίρεσης, καθώς και η άρνηση της αγωγής (ΟλΑΠ 24/1992).  
- Από τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 10 ΚΠολ∆, που ορίζει ότι αναίρεση 
επιτρέπεται αν το δικαστήριο παρά το νόµο δέχτηκε πράγµατα που έχουν ουσιώδη 
επίδραση στην έκβαση της δίκης ως αληθινά, χωρίς απόδειξη, προκύπτει ότι ο λόγος 
αυτός αναιρέσεως ιδρύεται όταν το δικαστήριο δέχεται "πράγµατα", δηλαδή 
αυτοτελείς πραγµατικούς ισχυρισµούς, οι οποίοι τείνουν σε θεµελίωση, κατάλυση ή 
παρακώλυση του δικαιώµατος, που ασκείται µε την αγωγή, την ένσταση ή 
αντένσταση, χωρίς να έχει προσαχθεί οποιαδήποτε απόδειξη για τα "πράγµατα" αυτά 
ή όταν δεν εκθέτει από ποια αποδεικτικά στοιχεία άντλησε την απόδειξη γι' αυτά. 
- Από το άρθρο 671 παρ. 1 εδ α' ΚΠολ∆, το οποίο ορίζει ότι το δικαστήριο λαµβάνει 
υπόψη και αποδεικτικά µέσα που δεν πληρούν τους όρους του νόµου, προκύπτει ότι 
κατά την ειδική αυτή διαδικασία το δικαστήριο δεν υποχρεούται να τηρήσει τους 
κανόνες του νόµου σχετικά µε τη δύναµη των αποδεικτικών µέσων, αλλά τα εκτιµά 
ελεύθερα κατά το γενικό κανόνα του άρθρου 340 ΚΠολ∆. Συνεπώς, ο από τον αριθµό 
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12 του άρθρου 559 ΚΠολ∆ λόγος αναίρεσης δεν ιδρύεται στις υποθέσεις που 
δικάζονται κατά την ανωτέρω ειδική διαδικασία. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 174, 180, 281, 669, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 10, 559 αριθ. 12, 559 αριθ. 19, 671, 
Νόµοι: 2112/1920, άρθ. 1, 
Νόµοι: 3198/1955, άρθ. 1, 5, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * ∆ΕΕ 2013, σελίδα 83 
 
Καταγγελία της σύµβασης εργασίας - Καταχρηστική καταγγελία 
∆ικαστήριο: Μονοµελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης 
Αριθµός απόφασης: 26656 
Έτος: 2011 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Καταγγελία της σύµβασης εργασίας. Καταχρηστική καταγγελία. προσβολή της 
προσωπικότητας. Καταχρηστική άσκηση δικαιώµατος. Συµψηφισµός ή κρατήσεις του 
µισθού. Κατάσχεση µισθού. 
- Σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 648 και 669 ΑΚ, 1 και 3 Ν. 2112/1920 και 5 
παρ. 3 Ν. 3198/1955, η καταγγελία της σύµβασης εξαρτηµένης εργασίας αόριστου 
χρόνου είναι µονοµερής αναιτιώδης δικαιοπραξία και συνεπώς δεν είναι απαραίτητο 
να δικαιολογείται από τον καταγγέλοντα, αποτελεί δε δικαίωµα του µισθωτού και του 
εργοδότη. Για να είναι όµως έγκυρη, και συνακόλουθα να επιφέρει τη λύση της 
σύµβασης, από την πλευρά του εργοδότη, πρέπει να είναι έγγραφη και, εφόσον η 
απασχόληση του εργαζοµένου είχε υπερβεί τους δύο µήνες, να συνοδεύεται από την 
ανάλογη αποζηµίωση απολύσεως. Σε διαφορετική περίπτωση είναι παράνοµη και 
άκυρη και θεωρείται σαν να µην έγινε (άρθρα 174, 180 ΑΚ), και συνεπώς δεν 
επιφέρει τη λύση της σύµβασης, ο δε εργοδότης που αρνείται να δεχθεί την παροχή 
της εργασίας, καθίσταται υπερήµερος έναντι του εργαζοµένου και - όσο διαρκεί η 
υπερηµερία του, ήτοι η µη αποδοχή της εργασίας - υποχρεούται να καταβάλλει στον 
εργαζόµενο τις αποδοχές του, σαν να τον απασχολούσε κανονικά (άρθρα 349, 350, 
656 ΑΚ, βλ. ΑΠ 1825/ 1999 Ελ∆νη 2000.1014, ΑΠ 1169/1999 Ελ∆νη 2000.722, ΑΠ 
72/ 1998 Ελ∆νη 1999.1339). Κατά δε το άρθρο 5 παρ. 3 του ν. 3198/1955, όπως 
τούτο ισχύει από 1-4-1998, µετά την τροποποίησή του µε το άρθρο 2 παρ. 4 του Ν. 
2556/1997, η καταγγελία της εργασιακής σχέσης θεωρείται έγκυρη, εφόσον, πέραν 
των ανωτέρω διατυπώσεων, έχει καταχωρηθεί η απασχόληση του απολυόµενου στα 
τηρούµενα για το Ι.Κ.Α. µισθολόγια ή έχει ασφαλισθεί ο απολυόµενος. Η µη 
καταχώρηση κατά τα ανωτέρω του εργαζοµένου στα µισθολόγια του Ι.Κ.Α. ή η µη 
ασφάλισή του συνεπάγονται την ακυρότητα της καταγγελίας και ο διαδραµών χρόνος 
θεωρείται ως χρόνος συνέχισης της εργασίας του. Οι προαναφερθείσες πρόσθετες 
προϋποθέσεις τίθενται διαζευκτικά, για δε το έγκυρο της καταγγελίας απαιτείται ή η 
εγγραφή του εργαζοµένου στα µισθολόγια του Ι.Κ.Α. ή η ασφάλισή του στον οικείο 
ασφαλιστικό φορέα του Ι.Κ.Α., έτσι ώστε αν ο εργοδότης δεν έχει εκπληρώσει τις 
ανωτέρω υποχρεώσεις του, η καταγγελία της εργασιακής σχέσεως να είναι άκυρη µε 
όλες τις εντεύθεν εις βάρος του συνέπειες και ειδικότερα της υπερηµερίας του, ενώ, 
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αν ο εργαζόµενος ήταν καταχωρηµένος στα µισθολόγια του Ι.Κ.Α., ανεξαρτήτως της 
ασφαλίσεώς του ή όχι, να µπορεί µετά την απόλυσή του να αξιώσει από τον εργοδότη 
του µέσω του Ι.Κ.Α. την ασφάλισή του και την καταβολή των εργοδοτικών εισφορών 
εκ µέρους του εργοδότη. Οίκοθεν νοείται, ότι, εφόσον ο εργοδότης έχει εκπληρώσει, 
κατά το χρόνο της απολύσεως του εργαζοµένου τη µια από τις δύο ως άνω τεθείσες 
διαζευκτικά προϋποθέσεις, έχει ενεργήσει νόµιµα και σύµφωνα µε την ως άνω 
διάταξη και κατά συνέπεια η καταγγελία της εργασιακής συµβάσεως είναι εξ αυτού 
του λόγου έγκυρη (βλ. ΕφΑθ 7688/2000 Ελ∆νη 2002.811). Σε κάθε περίπτωση η 
ακυρότητα της καταγγελίας σε περίπτωση µη τήρησης των παραπάνω προϋποθέσεων 
που απαιτεί ο νόµος είναι σχετική, έχει ταχθεί υπέρ του εργαζοµένου, ο οποίος µπορεί 
να παραιτηθεί από τα δικαιώµατα που του παρέχει η ακυρότητα και θεωρώντας την 
καταγγελία έγκυρη να αξιώσει την αποζηµίωση (ΑΠ 83/1997 ΕΕ∆ 1998.12, ΑΠ 
1176/1995 Ελ∆νη 1997.818, ΑΠ 590/ 1994 Ελ∆νη 1995.162, ΑΠ 701/1991 Ελ∆νη 
1992.121, ΑΠ 1818/ 1990 ∆ΕΝ 1992.989). ΙΙ) Το δικαίωµα πάντως του εργοδότη να 
καταγγείλει, αναιτιολόγητα και όποτε θέλει, την εργασιακή σύµβαση υπόκειται στον 
περιορισµό του άρθρου 281 ΑΚ, δηλαδή η καταγγελία είναι άκυρη και θεωρείται σαν 
να µην έγινε (άρθρα 174, 180 ΑΚ), όταν η άσκηση του δικαιώµατος αυτού του 
εργοδότη υπερβαίνει προφανώς τα όρια που επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά 
ήθη ή ο κοινωνικός ή οικονοµικός σκοπός αυτού του δικαιώµατος. Αν, παρά την 
καταχρηστική άσκηση του δικαιώµατός του να καταγγείλει την εργασιακή σύµβαση, 
ο εργοδότης αρνείται να δεχθεί την παροχή της εργασίας, καθίσταται υπερήµερος 
έναντι του εργαζοµένου και - όσο διαρκεί η υπερηµερία του, ήτοι η µη αποδοχή της 
εργασίας - υποχρεούται να καταβάλλει στον εργαζόµενο τις αποδοχές του, σαν να τον 
απασχολούσε κανονικά (βλ. ΑΠ 597/2002 ∆ΕΕ 2003.201, ΑΠ 1102/2001 ΕΕργ∆ 
2002.801, ΑΠ 1107/2000 Ελ∆νη 2000.1616, ΑΠ 1791/1999 ∆ΕΝ 2000.967, ΑΠ 
688/1999 Ελ∆νη 2000.727, ΑΠ 1329/1998 Ελ∆νη 1999.114). Υπάρχει δε τέτοιας 
µορφής υπέρβαση, όταν η καταγγελία έγινε για εκδίκηση σε βάρος του µισθωτού 
λόγω της συµπεριφοράς του, η οποία δεν συνδέεται µε την οµαλή και αποδοτική 
άσκηση της εργασίας του, αλλά απαρέσκει στον εργοδότη, γιατί εµφανίζεται αντίθετη 
µε τα συµφέροντά του, καθώς και όταν υπαγορεύεται από ταπεινά ελατήρια, τα οποία 
δεν εξυπηρετούν το σκοπό του δικαιώµατός του, αλλά ικανοποιούν τις εγωιστικές του 
διαθέσεις απέναντι στους εργαζοµένους, όπως συµβαίνει, όταν η απόλυση οφείλεται 
σε κακότητα, εµπάθεια, µίσος ή έχθρα, λόγω προηγούµενης συµπεριφοράς του 
εργαζοµένου µη αρεστής στον εργοδότη, γιατί αυτός (εργαζόµενος) διεκδίκησε 
νόµιµα δικαιώµατά του (βλ. ΑΠ 1539/2001 ∆ΕΕ 2002.618, ΑΠ 1318/2000 Ελ∆νη 
2002.413, ΑΠ 1107/2000 ΕΕργ∆ 2002.78, ΑΠ 380/2000 ∆ΕΝ 2001.15, ΕφΑθ 
7187/2001 Ελ∆νη 2002.488, ΕφΑθ 8219/2000 ΕΕργ∆ 2001.902, ΕφΘεσ 1341/2000 
Αρµ 2000.1246). Καταχρηστική, ως αντίθετη στα αντικειµενικά κριτήρια του άρθρου 
281 ΑΚ, είναι και η καταγγελία που γίνεται από εχθρότητα προς το πρόσωπο του 
εργαζοµένου και για το λόγο ότι αυτός απέκρουσε την από τον εργοδότη 
επιχειρηθείσα µονοµερή και βλαπτική µεταβολή των όρων εργασίας (βλ. ΑΠ 
1431/2002 ΕΕργ∆ 2003.267, ΑΠ 959/2001 ΕΕργ∆ 2002.913, ΑΠ 1227/1999 ∆ΕΝ 
2000.1445, ΑΠ 279/1996 ∆ΕΝ 1996. 581, ΑΠ 97/1991 ΕΕργ∆ 1993.208, ΕφΘεσ 
958/2001 Αρµ 2001.819).  
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Αντίθετα, το δικαίωµα του εργοδότη να προβεί στην καταγγελία της εργασιακής 
σύµβασης του µισθωτού δεν ασκείται καταχρηστικά, όταν αυτή οφείλεται σε 
αντικειµενικούς λόγους ικανούς να δικαιολογήσουν, µε γνώµονα το καλώς 
εννοούµενο συµφέρον της επιχείρησης, τη λήξη αυτής. ∆εν είναι, εποµένως, 
καταχρηστική η καταγγελία που οφείλεται, µεταξύ άλλων, στην παράβαση εκ µέρους 
του εργαζόµενου κύριων ή παρεπόµενων συµβατικών υποχρεώσεών του, στην 
πληµµελή εκτέλεση των καθηκόντων του µισθωτού, σε ανεπαρκή απόδοση αυτού, σε 
διακοπή της αρµονικής συνεργασίας µεταξύ εργαζοµένου και εργοδότη, στην 
παράβαση οδηγιών του εργοδότη που δόθηκαν στο πλαίσιο νόµιµης άσκησης του 
διευθυντικού δικαιώµατος κλπ. (βλ. ΑΠ 1102/2001 ΕΕργ∆ 2002.801, ΑΠ 1107/2000 
ΕΕργ∆ 2002.78, ΑΠ 688/1999 Ελ∆νη 2000.727, ΑΠ 1453/1996 ∆ΕΝ 1997.495, Εφ 
Αθ 7187/2001 Ελ∆νη 2002.488, ΕφΑθ 3114/2000 Ελ∆νη 2002. 489, ΕφΑθ 
12046/1989 Ελ∆νη 1991.586).  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 57, 59, 281, 914 και 932 ΑΚ, συνάγεται ότι ο 
εργαζόµενος σε περίπτωση παράνοµης και υπαίτιας πράξης του εργοδότη του, όπως η 
αντίθετη στο άρθρο 281 ΑΚ καταγγελία της σύµβασης εργασίας εκ µέρους του 
τελευταίου, δικαιούται να ζητήσει την καταβολή χρηµατικής ικανοποίησης λόγω 
ηθικής βλάβης µόνο όταν η συµπεριφορά του εργοδότη συνιστά ταυτόχρονα και 
προσβολή της προσωπικότητας του εργαζόµενου όπως όταν υπάρχει δόλια προαίρεση 
του τελευταίου να προσβάλλουν την προσωπικότητά του και µειώνεται η 
επαγγελµατική του αξία και υπόληψη. Μόνη η άκυρη απόλυση είτε για τυπικούς 
λόγους είτε λόγω παραβάσεως του άρθρου 281 ΑΚ, χωρίς την συνδροµή και άλλων 
στοιχείων, δεν συνιστά καθαυτή προσβολή της προσωπικότητας του εργαζόµενου 
ώστε να δικαιούται να αξιώσει χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης (βλ. ΑΠ 
161/1997 ∆ΕΝ 1997.763, ΑΠ 778/1995 ∆ΕΝ 1997.235, ΑΠ 1026/1993 ΕΕργ∆ 
1995,829 ΕφΑθ 5592/1999 Ελ∆νη 2000.1402, ΕφΘες 112/1997 ∆ΕΝ 1997, 613).  
- Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 281 AΚ η άσκηση του δικαιώµατος 
απαγορεύεται αν υπερβαίνει προφανώς τα όρια που επιβάλλουν η καλή πίστη, τα 
χρηστά ήθη, ή o κοινωνικός ή οικονοµικός σκοπός του δικαιώµατος. Κατά την έννοια 
της διάταξης για να θεωρηθεί η άσκηση δικαιώµατος ως καταχρηστική θα πρέπει η 
προφανής υπέρβαση των διαγραφοµένων ορίων που επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα 
χρηστά ήθη ή ο οικονοµικός ή κοινωνικός σκοπός του δικαιώµατος, δηλαδή καθαρά 
αντικειµενικά κριτήρια, να προκύπτει από την προηγηθείσα συµπεριφορά του 
δικαιούχου ή από την πραγµατική κατάσταση που δηµιουργήθηκε ή τις περιστάσεις 
που µεσολάβησαν ή από άλλα περιστατικά τα οποία, χωρίς κατά νόµο να εµποδίζουν 
τη γέννηση ή να επάγονται την απόσβεση του δικαιώµατος, καθιστούν µη ανεκτή την 
µεταγενέστερη άσκησή του, κατά τις περί δικαίου και ηθικής αντιλήψεις του µέσου 
κοινωνικού ανθρώπου, αφού τείνει (άσκηση) στην ανατροπή καταστάσεως που 
δηµιουργήθηκε υπό ορισµένες ειδικές συνθήκες και διατηρήθηκε για πολύ χρόνο µε 
το επακόλουθο να συνεπάγεται επαχθείς συνέπειες για τον υπόχρεο. Για να 
χαρακτηρισθεί καταχρηστική η άσκηση του δικαιώµατος δεν αρκεί δε µόνο η απλή 
αδράνεια του δικαιούχου επί µεγάλο χρονικό διάστηµα, ακόµη και αν δηµιούργησε 
στον υπόχρεο την πεποίθηση ότι το δικαίωµα δεν πρόκειται να ασκηθεί, αλλά 
απαιτείται να έχει δηµιουργηθεί στον υπόχρεο, από την συµπεριφορά του δικαιούχου 
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σε συνάρτηση και µε εκείνη του υπόχρεου, και µάλιστα ευλόγως, η πεποίθηση ότι ο 
δικαιούχος δεν πρόκειται να ασκήσει το δικαίωµά του. Το τελευταίο ισχύει όταν 
συνδράµουν και άλλα περιστατικά, µεταξύ των οποίων και η διαµόρφωση 
κατάστασης αντιτιθέµενης στο δικαίωµα, η γνώση της κατάστασης και η ανοχή αυτής 
από το δικαιούχο και ακόµη ότι η άρση της δηµιουργηθείσης κατάστασης, που αυτή 
(κατάσταση), όπως και οι πράξεις του υπόχρεου, τελούν σε αιτιώδη σχέση µε την 
προηγούµενη συµπεριφορά του δικαιούχου, θα επιφέρει αφόρητες συνέπειες για τον 
υπόχρεο και θα προκαλέσει έντονη την εντύπωση της αδικίας, το ζήτηµα δε αν οι 
συνέπειες που συνεπάγεται η άσκηση του δικαιώµατος είναι επαχθείς για τον υπόχρεο 
πρέπει να αντιµετωπίζεται και σε συνάρτηση µε τις αντίστοιχες συνέπειες που µπορεί 
να επέλθουν εις βάρος του δικαιούχου από την παρακώλυση της ικανοποιήσεως του 
δικαιώµατός του (βλ. για όλα τα παραπάνω ΟλΑΠ 17/1995 ΝοΒ 44/410, ΟλΑΠ 
62/1990 δηµοσιευµένη στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη ‘Νόµος' , ΑΠ 321/2002 Ελ∆νη 
2003.143, ΑΠ 803/96 Ελ∆νη 38/804, ΑΠ 326/95 ΕΕΝ 1996.270, ΑΠ 615/1994 ∆ΕΝ 
51.23, ΑΠ 1032/92 ΕΕΝ 1993.706). Για την πληρότητα της ένστασης καταχρηστικής 
άσκησης του δικαιώµατος και το παραδεκτό αυτής από άποψη ορισµένου, πρέπει να 
προβάλλονται µε σαφήνεια τα περιστατικά που συγκροτούν τη κατάχρηση 
δικαιώµατος από το διάδικο κατά του οποίου ασκείται το δικαίωµα, συγχρόνως δε να 
γίνεται επίκληση από αυτόν του γεγονότος ότι τα περιστατικά αυτά καθιστούν 
καταχρηστική την άσκηση του δικαιώµατος και τέλος να διατυπώνεται αίτηµα 
απορρίψεως της αγωγής µε την οποία ασκείται το δικαίωµα για αυτόν το 
συγκεκριµένο λόγο (ΟλΑΠ 472/83 ΝοΒ 1984.48, ΑΠ 683/1999 ∆/νη 2000.376, AΠ 
29/1991 ΕΕΝ 92.3). 
- Κατά το άρθρο 664 παρ 1 ΑΚ ο εργοδότης δεν µπορεί να συµψηφίσει οφειλόµενο 
µισθό µε απαίτησή του κατά του εργαζοµένου, εφόσον ο µισθός αυτός είναι 
απολύτως αναγκαίος για τη διατροφή του εργαζοµένου και της οικογένειάς του, η 
απαγόρευση όµως αυτή δεν ισχύει (664 παρ 2 ΑΚ) για το συµψηφισµό µε απαίτηση 
που έχει ο εργοδότης, λόγω ζηµίας που του προξένησε ο εργαζόµενος µε δόλο κατά 
την εκτέλεση της συµβάσεως εργασίας. Περαιτέρω το άρθρο 451 ΑΚ ορίζει οτι δεν 
επιτρέπεται συµψηφισµός κατά ακατάσχετης απαίτησης, το δε άρθρο 982 παρ 2 του 
ΚΠολ∆ ορίζει ότι εξαιρούνται από την κατάσχεση α)....δ) απαιτήσεις µισθών 
συντάξεων ή ασφαλιστικών παροχών χωρίς µάλιστα κανένα περιορισµό. Από το 
συνδυασµό των ανωτέρω διατάξεων σαφώς προκύπτει ότι, αφού δεν επιτρέπεται 
κατάσχεση µισθού του µισθού, είναι ανεπίτρεπτος και ο συµψηφισµός του ακόµα και 
εάν ο µισθός αυτός δεν είναι απολύτως αναγκαίος για τη διατροφή του εργαζοµένου. 
(βλ ΑΠ 844/99 ∆ΕΝ 2000.64 η οποία δέχεται απόλυτη απαγόρευση του 
συµψηφισµού του µισθού των εργαζοµένων µε χρέη αυτών προς τον εργοδότη τους 
κατά εφαρµογή µεταξύ άλλων και της διάταξης του άρθρου 982 ΚΠολ∆ ήτοι άσχετα 
από το εάν ο µισθός είναι αναγκαίος για τη διατροφή του εργαζοµένου, αρχή η οποία 
κάµπτεται κατά την 664 παρ 2 ΑΚ και επιτρέπεται ο συµψηφισµός του οφειλόµενου 
µισθού µόνο σε περίπτωση αδικήµατος πραχθέντος µε δόλο, ΕφΑθ 2752/2005 ∆ΕΕ 
2006.673, Ι. Μπρίνιας, Αναγκαστική εκτέλεσις, ΙΙΙ2 1037, Ι. Καστριώτης, Η 
κατάσχεσις εις χείρας τρίτου, τ. Α' 1985 315, Καρακατσάνης, ό.π. 200-202, ∆. 
Τραυλός - Τζανετάτος, σε Γεωργιάδη - Σταθόπουλο, Αστικός Κώδικα, τ. ΙΙΙ 1980 
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525, Γκούτος ∆ΕΝ 2003,225 κατά τους οποίους η διάταξη ΑΚ 664, επειδή στην παρ. 
1 αποκλείει την κατάσχεση και τον συµψηφισµό ενός µόνον τµήµατος του µισθού, 
αντίκειται στο άρθρο 982 παρ. 2 του ΚΠολ∆ που αποκλείει την κατάσχεση του 
µισθού στο σύνολό του, είναι δε γενικά ασυµβίβαστη µε την ρύθµισή του αυτή και 
συνεπώς η παρ. 1 του άρθρου 664 ΑΚ αντικαταστάθηκε από το άρθρο 982 παρ. 2 
στοιχ. δ' του ΚΠολ∆, βλ όµως ΑΠ 1269/2005 η οποία δέχεται και αυτή απόλυτη 
απαγόρευση συµψηφισµού µε διαφορετική όµως αιτιολογία ήτοι δεχόµενη ότι η 
νόµιµη ή παράνοµη, υπερωριακή εργασία, ως συµπεριλαµβανοµένη στην έννοια του, 
τεκµαιρόµενου ως αναγκαίου για τη διατροφή του εργαζοµένου και της οικογένειάς 
του, µισθού, δε συµψηφίζεται µε ανταπαίτηση του εργοδότη, βλ εν µέρει διαφορετική 
άποψη Λ. Ντάσιου, εκδ. 99 σελ 416, ο οποίος δέχεται και αυτός απόλυτη απαγόρευση 
συµψηφισµού ακόµα και για το ποσό του µισθού πέρα από το αναγκαίο µέτρο για τη 
διατροφή του µισθωτού, θεωρεί όµως ότι εξακολουθεί, κατά το άρθρο 38 ΕισνΑΚ, να 
έχει εφαρµογή το άρθρο 3 του Β∆/τος της 24.7/21.8.1920, που αφορά την 
απαγόρευση κράτησης (άρα και συµψηφισµού) των µισθών των εργατών, τεχνιτών, 
αρχιεργατών και αρχιτεχνιτών και λόγω της αρχής ίσης µεταχείρισης, και των 
υπαλλήλων, εκτός µόνο α)των προκαταβολών που έγιναν έναντι µισθού από τον 
εργοδότη, β) των προστίµων, εφόσον υπάρχει γι΄ αυτά κανονισµός και µε τον όρο να 
µην υπερβαίνουν συνολικά το Ό του ηµεροµισθίου κάθε εργάτη και για κάθε ηµέρα, 
γ)των καταβολών σε Ταµεία συντάξεων ή ασφαλειών, στη διοίκηση των οποίων 
µετέχουν οι εργαζόµενοι, δ)των συνδροµών ή οφειλών σε εργατικούς συνεταιρισµούς 
καταναλώσεως ή άλλης φύσεως, µε τον όρο της συγκαταθέσεως του εργάτη, ε)του 
αντιτίµου ζηµιών που προξενήθηκαν από τον εργάτη (ή υπάλληλο κατά τα 
προαναφερθέντα) σε είδη ή µηχανήµατα του εργοδότη ή στην πραγµατική αξία 
πρώτης ύλης προϊόντων, που καταστράφηκαν από υπαιτιότητα του εργάτη, στ) των 
µισθωµάτων κατοικίας, όταν αυτή εκµισθώνεται από τον εργοδότη και ζ)του 
αντιτίµου τροφίµων ή άλλων ειδών πρώτης ανάγκης, που παρέχονται από τον 
εργοδότη σε τιµή που υπολογίζεται µε βάση τις τιµές του χονδρικού εµπορίου και 
επαυξάνεται κατά τη δαπάνη µεταφοράς, εφόσον αυτό έχει επιτραπεί µε Β/∆. Ήτοι, 
µόνο στις περιπτώσεις αυτές, που περιοριστικά αναφέρονται στο νόµο, δέχεται ότι 
επιτρέπεται η κράτηση εν όλω ή εν µέρει, της αµοιβής των εργαζοµένων (άρα και ο 
συµψηφισµός), προς απόσβεση, κατά το µέρος που καλύπτονται, των 
προαναφεροµένων έναντι αυτού απαιτήσεων του εργοδότη ενώ καµία άλλη 
απαίτηση, πλην των ανωτέρω αναφεροµένων, δεν µπορεί να προταθεί σε 
συµψηφισµό, προς απόσβεση της απαιτήσεως του εργαζοµένου για καταβολή του 
µισθού του -βλ και ΕφΘεσ 3953/1990 ∆ΕΝ 1991, 768). Επιπλέον θεωρεί και ότι ο 
σχετικός περιορισµός δεν ισχύει για ανταπαίτηση του εργοδότη από ζηµία που δολίως 
έκανε ο εργαζόµενος κατά την εκτέλεση της εργασίας του. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 57, 59, 281, 174, 180, 349, 350, 451, 648, 653, 655, 656, 664, 669, 914, 932,  
ΚΠολ∆: 982, 
ΕισΝΑΚ: 38, 
Νόµοι: 2112/1920, άρθ. 1, 3, 5,  
Νόµοι: 3198/1955, άρθ. 5,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
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Μισθός - Eπίδοµα ειδικής απασχόλησης 
∆ικαστήριο: Πολυµελές Πρωτοδικείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 1035 
Έτος: 2010 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Επίδοµα διαχειριστικών λαθών. Εισπράκτορας επιχείρησης εξωτερικών εισπράξεων 
µε χρήση δικύκλου (courier). 
- Σύµφωνα µε το άρθρο 3 της 30/1996 ∆ιαιτητικής Απόφασης «για τους όρους 
αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών όλης 
της χώρας», επίδοµα διαχειριστικών λαθών χορηγείται εκτός από τους ταµίες και σε 
όσους ασχολούνται κατά κύρια εργασία µε τη διακίνηση και είσπραξη χρηµάτων. Το 
εν λόγω επίδοµα ανέρχεται από 1-7-1996 σε 3% και αυξάνεται περαιτέρω σε 5% από 
1-1-1997. Εξάλλου, σύµφωνα µε το άρθρο 4.2 της 44/1998 ∆ιαιτητικής Απόφασης 
«για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων που απασχολούνται στις 
επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών όλης της χώρας», στους κλητήρες και τους 
διανοµείς χορηγείται επίδοµα επικίνδυνης εργασίας υπολογιζόµενο επί του βασικού 
µισθού ως εξής: α) στους διανοµείς ποσοστό 10%, β) στους κλητήρες ποσοστό 5%, 
εφόσον χρησιµοποιούν δίκυκλο µε εντολή του εργοδότη για µέρος της παροχής 
υπηρεσιών τους. Τα ανωτέρω εξακολουθούν να ισχύουν και µε τις µεταγενέστερες 
∆ιαιτητικές Αποφάσεις που καθορίζουν τους όρους εργασίας και αµοιβής των 
εργαζοµένων στις ως άνω επιχειρήσεις (∆ιαιτητικές Αποφάσεις µε αριθµούς 28/2000, 
43/2002, 30/2003 και 39/2004).  
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Μισθός - Επίδοµα πληροφορικής 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 829 
Έτος: 2012 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Επίδοµα πληροφορικής. Αδικαιολόγητος πλουτισµός. Εργαζόµενοι σε ΤΕΙ. 
Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Με την υπ' αριθµ. 2048842/6017/0022/6-5-1989 κοινή απόφαση των Υπουργών 
Προεδρίας Κυβερνήσεως, Οικονοµικών και Εργασίας (ΦΕΚ 455/12-6-1989 τ. Β'), 
που εκδόθηκε βάση του άρθρου 7 παρ. 2 της υπ' αριθµ. 88555/3293/4-10-1988 κοινής 
απόφασης των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως, Οικονοµικών και Εργασίας 
(ΦΕΚ 721/4-10-1988 τ. Β'), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 39 του Ν. 1836/1989 
ορίζονται τα εξής: "Στο προσωπικό των παρακάτω αναφεροµένων ειδικοτήτων των 
Υπηρεσιών - ∆ιευθύνσεων - Τµηµάτων και Κέντρων Πληροφορικής του ∆ηµοσίου 
και των Ν.Π.∆.∆., χορηγείται ειδικό επίδοµα, ως κίνητρο προσέλκυσης και 
παραµονής σε ποσοστό επί του βασικού µισθού του Μ.Κ. 28 του Ν. 1505/1984 ως 
ακολούθως: 1) Αναλυτές Προγραµµατιστές και Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί και 
εµπειρογνώµονες πληροφορικής 40%, 2) Χειριστές - Χειρίστριες Η/Υ, κοπτικών 
µηχανηµάτων και εισαγωγής στοιχείων 33%, 3) Κωδικογράφοι 20%. Στη συνέχεια, 
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µε την υπ' αριθ. 2006402/481/0022/30-1-1995 κοινή απόφαση των ίδιων Υπουργών 
(ΦΕΚ 62/31-1-1995 τ. Β'), που ίσχυσε από 1-1-1995, αυξήθηκε το παραπάνω επίδοµα 
ως ακολούθως: 1) Αναλυτές Προγραµµατιστές Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί και 
Εµπειρογνώµονες Πληροφορικής σε είκοσι χιλιάδες (20.000) δρχ. από 1-1-1995 και 
σε τριάντα χιλιάδες από 1-7-1995. 2) Χειριστές - Χειρίστριες (Η/Υ, Κοπτικών 
Μηχανηµάτων και Εισαγωγής Στοιχείων) σε δέκα έξι χιλιάδες πεντακόσιες (16.500) 
δρχ. από 1-1-1995 και σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) δρχ. από 1-7-1995. 3) 
Κωδικογράφοι σε δέκα χιλιάδες (10.000) από 1-1-1995 και σε δέκα πέντε χιλιάδες 
(15.000) δρχ. από 1-7-1995. Περαιτέρω, µε το άρθρο 8 του Ν. 2470/1997 ορίζονται 
τα εξής: "Πέρα από το βασικό µισθό του κάθε µισθολογικού κλιµακίου, όπως αυτός 
ορίζεται στο προηγούµενο άρθρο, χορηγούνται και τα εξής τακτικά επιδόµατα, κατά 
µήνα: "1... 11. Επίδοµα Πληροφορικής, για τους ειδικευµένους υπαλλήλους που 
ανήκουν οργανικά σε κλάδους πληροφορικής, υπηρετούν σε νοµοθετηµένες 
υπηρεσίες, διευθύνσεις, τµήµατα ή κέντρα πληροφορικής και κατέχουν τα προσόντα 
που ορίζονται στο Π.∆. 194/1988 (ΦΕΚ 84 Α'), καθώς και στους Ηλεκτρονικούς 
Μηχανικούς Ασφαλείας εναερίου κυκλοφορίας της Υπηρεσίας Πολιτικής 
Αεροπορίας, οριζόµενο κατά ειδικότητα ως εξής: α) Αναλυτές Προγραµµατιστές, 
Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί σε τριάντα χιλιάδες (30.000) δραχµές. β) Χειριστές - 
Χειρίστριες Η/Υ, διατρητικών µηχανών και εισαγωγής στοιχείων σε είκοσι πέντε 
χιλιάδες (25.000) δραχµές. Σε περίπτωση που ανατίθεται, µε απόφαση του οικείου 
προϊσταµένου διεύθυνσης, η αναπλήρωση των καθηκόντων των προαναφερόµενων 
θέσεων και ειδικοτήτων σε υπαλλήλους αντίστοιχης εξειδίκευσης άλλων κατηγοριών, 
το ανωτέρω επίδοµα καταβάλλεται στους υπαλλήλους αυτούς µε απόφαση του 
Υπηρεσιακού Συµβουλίου. Το επίδοµα αυτό καταβάλλεται µόνον εφόσον και για όσο 
διάστηµα οι δικαιούχοι εργάζονται στις προαναφερόµενες ειδικότητες, µε πλήρη και 
αποκλειστική απασχόληση στις υπηρεσίες που έχει προβλεφθεί η ειδική θέση. Για τη 
συνδροµή όλων των ανωτέρω προϋποθέσεων εκδίδεται, κάθε µήνα, βεβαίωση του 
οικείου προϊσταµένου, η οποία συνοδεύει τη µισθοδοτική κατάσταση. γ) Ειδικά στους 
κωδικογράφους και στους χειριστές κοπτικών µηχανηµάτων, που απασχολούνται 
κατά πλήρες ωράριο εργασίας σε οργανωµένα κέντρα πληροφορικής χορηγείται 
επίδοµα οριζόµενο σε δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) δραχµές. Πλην των ανωτέρω 
περιοριστικά αναφεροµένων περιπτώσεων, το επίδοµα πληροφορικής δεν 
καταβάλλεται σε άλλες ειδικότητες, όπως σε χρήστες Η/Υ ή Προσωπικών 
Υπολογιστών ούτε και σε εκπαιδευτικούς κλάδων πληροφορικής. Στους δικαιούχους 
του ανωτέρω επιδόµατος δεν καταβάλλονται παράλληλα και τα διατηρούµενα µε το 
άρθρο 10 του παρόντος επιδόµατα, λόγω ειδικών συνθηκών εργασίας ...". Με το 
άρθρο 10 παρ. 1 του πιο άνω νόµου διατηρήθηκαν στο ύψος που είχαν διαµορφωθεί 
κατά την έναρξη της ισχύος αυτού, πέραν από τα επιδόµατα εορτών και άδειας του 
άρθρου 9 του ίδιου νόµου, ορισµένα επιδόµατα και παροχές, µεταξύ των οποίων δε 
περιλαµβάνεται το επίδοµα πληροφορικής που χορηγήθηκε µε τις ανωτέρω κοινές 
υπουργικές αποφάσεις, ενώ µε την παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου ορίστηκε ότι, 
πέραν των ως άνω διατηρούµενων επιδοµάτων και παροχών, όλα τα άλλα επιδόµατα, 
αµοιβές και αποζηµιώσεις που καταβάλλονται στους υπαλλήλους που εµπίπτουν στις 
διατάξεις αυτού κατά την έναρξη της ισχύος του µε οποιαδήποτε ονοµασία και από 
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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 ρητώς η 
χορήγησή τους από τις διατάξεις του νόµου αυτού. Τέλος, κατά το άρθρο 31 του ίδιου 
νόµου, από την έναρξη της ισχύος του νόµου αυτού καταργούνται: α).... η) Κάθε 
άλλη γενική ή ειδική διάταξη κατά το µέρος που ρυθµίζει θέµατα που διέπονται από 
αυτόν. Από τις ανωτέρω διατάξεις του Ν. 2470/1997 προκύπτει ότι, από την έναρξη 
της ισχύος αυτού (1-1-1997), καταργήθηκαν, µεταξύ άλλων, και οι προαναφερόµενες 
υπ' αριθµ. 88555/3293/4-10-1988, 2048842/6017/0022/6-5-1989 και 2006402/481/ 
0022/30-1-1995 κοινές Υπουργικές αποφάσεις, µε τις οποίες είχε προβλεφθεί η 
χορήγηση του επιδόµατος πληροφορικής σε ορισµένες κατηγορίες υπαλλήλων, και 
ότι το προβλεπόµενο από τις διατάξεις του νόµου αυτού επίδοµα πληροφορικής 
καταβάλλεται έκτοτε υπό διαφορετικές και αυστηρότερες προϋποθέσεις, µόνο σε 
ειδικευµένους υπαλλήλους που ανήκουν οργανικά σε κλάδους πληροφορικής, 
υπηρετούν κατά πλήρες ωράριο εργασίας σε νοµοθετηµένες υπηρεσίες, διευθύνσεις, 
τµήµατα ή κέντρα πληροφορικής και κατέχουν τα προσόντα που ορίζονται στο Π.∆. 
194/1988, ενώ προβλέπεται ρητά ότι δεν καταβάλλεται τούτο σε απλές ειδικότητες, 
όπως σε χρήστες Η/Υ. Τέλος, µε το άρθρο 8 του ν. 3205/2003 "Μισθολογικές 
ρυθµίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του ∆ηµοσίου, Ν.Π.∆.∆. και Ο.Τ.Α., µονίµων 
στελεχών των Ενόπλων ∆υνάµεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνοµίας, του 
Πυροσβεστικού και του Λιµενικού Σώµατος και άλλες συναφείς διατάξεις", η ισχύς 
του οποίου αρχίζει από 1.1.2004, ορίζεται ότι "Εκτός από το βασικό µισθό του κάθε 
µισθολογικού κλιµακίου, χορηγούνται και τα εξής επιδόµατα κατά µήνα: ... 8. 
Πληροφορικής, για τους ειδικευµένους υπαλλήλους που ανήκουν οργανικά σε 
κλάδους πληροφορικής, υπηρετούν σε νοµοθετηµένες υπηρεσίες, κέντρα, διευθύνσεις 
ή τµήµατα πληροφορικής και κατέχουν τα προσόντα που ορίζονται στο Π.∆. 50/2001 
(ΦΕΚ 39 Α), καθώς και τους Ηλεκτρονικούς Μηχανικούς Ασφαλείας εναερίου 
κυκλοφορίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, οριζόµενο κατά ειδικότητα ως 
εξής: α. Αναλυτές Προγραµµατιστές, Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί σε ογδόντα οκτώ 
ευρώ (88 €). β. Χειριστές Χειρίστριες ΗΥ, διατρητικών µηχανών και εισαγωγής 
στοιχείων σε εβδοµήντα τέσσερα ευρώ (74 €). γ. Ειδικά στους κωδικογράφους και 
στους χειριστές κοπτικών µηχανηµάτων, που απασχολούνται κατά πλήρες ωράριο 
εργασίας σε οργανωµένα κέντρα πληροφορικής, χορηγείται επίδοµα οριζόµενο σε 
σαράντα τέσσερα ευρώ (44 €). Σε περίπτωση που ανατίθεται, µε απόφαση του οικείου 
προϊσταµένου διεύθυνσης, η αναπλήρωση των καθηκόντων των προαναφερόµενων 
θέσεων και ειδικοτήτων σε υπαλλήλους αντίστοιχης εξειδίκευσης άλλων κατηγοριών, 
το ανωτέρω επίδοµα καταβάλλεται στους υπαλλήλους αυτούς µε απόφαση του 
Υπηρεσιακού Συµβουλίου. Το επίδοµα αυτό καταβάλλεται µόνον εφόσον και για όσο 
διάστηµα οι δικαιούχοι εργάζονται στις προαναφερόµενες ειδικότητες, µε πλήρη και 
αποκλειστική απασχόληση στις υπηρεσίες που έχει προβλεφθεί η ειδική θέση. Για τη 
σωρευτική συνδροµή όλων των ανωτέρω προϋποθέσεων εκδίδεται, κάθε µήνα, 
βεβαίωση του οικείου προϊσταµένου, η οποία συνοδεύει τη µισθοδοτική κατάσταση. 
Πλην των ανωτέρω περιοριστικά αναφερόµενων περιπτώσεων, το επίδοµα 
πληροφορικής δεν καταβάλλεται σε άλλες ειδικότητες, όπως σε δακτυλογράφους, 
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χρήστες Η/Υ ή προσωπικών υπολογιστών, ούτε και σε εκπαιδευτικούς κλάδων 
πληροφορικής. Στους δικαιούχους του ανωτέρω επιδόµατος δεν καταβάλλονται 
παράλληλα και τα προβλεπόµενα από την παράγραφο 11 του παρόντος άρθρου 
επιδόµατα ειδικών συνθηκών εργασίας" ενώ µε το άρθρο 28 του παραπάνω νόµου 
καταργείται, από την έναρξη ισχύος του, το άρθρο 8 του Ν. 2470/1997, που 
προέβλεπε το ιδίου περιεχοµένου επίδοµα πληροφορικής (αριθ. 1 του 
προαναφερόµενου άρθρου) καθώς και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη κατά το 
µέρος που αντίκειται στις διατάξεις του Μέρους Α' του νόµου αυτού ή κατά το µέρος 
που ρυθµίζει θέµατα που διέπονται από αυτό (αριθ. 9).  
- Ο γενικός κανόνας του άρθρου 904 ΑΚ, κατά τον οποίο όποιος έγινε πλουσιότερος 
χωρίς νόµιµη αιτία από την περιουσία ή µε ζηµία άλλου έχει υποχρέωση να 
αποδώσει την ωφέλεια, έχει εφαρµογή και επί του ∆ηµοσίου, όπως και επί των 
νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου. Αυτό ισχύει και επί αξιώσεων κατ' αυτών από 
σχέση εργασίας και ειδικότερα στις περιπτώσεις άκυρης πρόσληψης υπαλλήλου ή 
ανάθεσης σε αυτόν καθηκόντων αλλότριων του κλάδου, στον οποίο έχει προσληφθεί. 
Και αυτό διότι, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 2 και 6 του 
Συντάγµατος, απαγορεύεται η πρόσληψη υπαλλήλου από αυτά σε µη νοµοθετηµένη 
θέση. Η παρά την απαγόρευση αυτή ενέργεια, δηλαδή η πρόσληψη σε µη 
νοµοθετηµένη θέση, συνεπάγεται την ακυρότητα της πρόσληψης ή αντίστοιχα την 
ακυρότητα της ανάθεσης αλλότριων καθηκόντων (ως οιονεί σχέσης εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου) και συνακόλουθα συνιστά τη βασική προϋπόθεση της έλλειψης 
νόµιµης αιτίας, ένεκα της οποίας, εφόσον συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις του 
άρθρου 904 ΑΚ, το ∆ηµόσιο ή το νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου ενέχεται σε 
απόδοση της ωφέλειας που προήλθε από την εργασία η οποία παρασχέθηκε σε αυτό 
και από την οποία αυτό κατέστη πλουσιότερο. Η ωφέλεια αυτή συνίσταται στο µισθό 
που θα κατέβαλε ο εργοδότης σε πρόσωπο το οποίο θα προσλάβανε µε έγκυρη 
εργασιακή σύµβαση και θα είχε τις ίδιες ικανότητες και τα ίδια προσόντα µε εκείνο, 
που παρέσχε την εργασία.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 904, 
ΚΠολ∆: 560, 
ΥΑ: 88555/3293/4-10-1988, 2048842/6017/0022/6-5-1989, 2006402/481/0022/30-1-
1995, 
Νόµοι: 1505/1984, άρθ. 28, 
Π∆: 194/1988,  
Νόµοι: 1836/1989, άρθ. 39, 
Νόµοι: 2470/1997, άρθ. 8, 
Π∆: 50/2001,  
Νόµοι: 3205/2003, άρθ. 8,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Μονοµερής βλαπτική µεταβολή - Μεταβολή όρων εργασίας 
∆ικαστήριο: Εφετείο Πειραιά 
Αριθµός απόφασης: 132 
Έτος: 2013 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Μονοµερής βλαπτική µεταβολή των όρων εργασίας. Επανάληψη της συζήτησης. 
- Κατά το άρθρο 7 εδαφ. α΄ του Ν. 2112/1920 «Πάσα µονοµερής µεταβολή των όρων 
της υπαλληλικής συµβάσεως βλάπτουσα τον υπάλληλον, θεωρείται ως καταγγελία 
ταύτης, δι΄ ην ισχύουσιν οι διατάξεις του παρόντος νόµου». Κατά τον όρο της 
διάταξης αυτής «µονοµερής µεταβολή» θεωρείται κάθε τροποποίηση των όρων 
εργασίας από τον εργοδότη, που γίνεται κατ΄ αθέτηση της εργασιακής σύµβασης, 
ανεξάρτητα αν αυτή είναι επωφελής ή βλαπτική για τον εργαζόµενο. Για την 
εφαρµογή όµως της εν λόγω διάταξης απαιτείται η µονοµερής µεταβολή των όρων 
εργασίας να είναι βλαπτική για τον εργαζόµενο, δηλαδή να προκαλεί σ αυτόν άµεση 
ή έµµεση υλική ή ηθική ζηµία. Σε περίπτωση που η ανωτέρω µονοµερής µεταβολή 
είναι αντίθετη προς το νόµο και τους όρους της σύµβασης και δεν γίνεται κατ΄ 
ενάσκηση του διευθυντικού δικαιώµατος του εργοδότη, ο εργαζόµενος δεν 
προστατεύεται µόνο από τη διάταξη αυτή, αλλά και από τη διάταξη του άρθρου 281 
του ΑΚ, η οποία απαγορεύει την κατάχρηση δικαιώµατος. Ειδικότερα, ο µονοµερής 
προσδιορισµός των όρων εργασίας που επιχειρεί ο εργοδότης βάσει του διευθυντικού 
του δικαιώµατος, πρέπει να υπηρετεί τους σκοπούς του δικαιώµατος αυτού, δηλαδή 
την κατά το δυνατόν καλύτερη αξιοποίηση της εργασίας και την προσφορότερη 
οργάνωση της επιχείρησης. Αν ο µονοµερής προσδιορισµός της παροχής εργασίας 
δεν αποβλέπει στην πραγµατοποίηση των ανωτέρω σκοπών, αλλά άλλων άσχετων µε 
αυτούς επιδιώξεων του εργοδότη, τότε δεν υπάρχει χρήση αλλά κατάχρηση του 
διευθυντικού δικαιώµατος. Και τούτο, γιατί η καλή πίστη επιβάλλει στο φορέα του 
δικαιώµατος να λαµβάνει υπόψη κατά την άσκησή του και κατά το µέτρο που 
επιβάλλουν οι περιστάσεις, τα δικαιολογηµένα συµφέροντα και τις δικαιολογηµένες 
προσδοκίες του άλλου µέρους. Τούτο ιδίως επιβάλλεται, επί σύµβασης παροχής 
εξαρτηµένης εργασίας καθόσον το διευθυντικό δικαίωµα του εργοδότη για 
προσδιορισµό των όρων εκπλήρωσης της παροχής από το µισθωτό αποτελεί 
µονοµερή εξουσία αυτού, η άσκηση της οποίας υπόκειται στους περιορισµούς που 
επιβάλλουν η καλή πίστη, τα χρηστά ήθη, ο κοινωνικός ή οικονοµικός σκοπός του 
δικαιώµατος, έστω και αν η εξουσία αυτού στηρίζεται στο νόµο ή στη συµφωνία των 
µερών. Εξάλλου, από τις προαναφερθείσες διατάξεις σε συνδυασµό µε τις διατάξεις 
των άρθρων 288, 648 και 652 ΑΚ, προκύπτει ότι στην περίπτωση σύµβασης παροχής 
εξαρτηµένης εργασίας αορίστου χρόνου, εάν ο εργοδότης προβεί σε µονοµερή 
βλαπτική για το µισθωτό µεταβολή των όρων εργασίας ή στην άσκηση του 
διευθυντικού δικαιώµατός του, προβεί, κατά κατάχρηση αυτού, στον προσδιορισµό 
της παροχής της εργασίας, ο µισθωτός έχει διαζευκτικώς τις εξής δυνατότητες: α) να 
αποδεχθεί τη µεταβολή, οπότε συνάπτεται νέα σύµβαση τροποποιητική της αρχικής, 
η οποία είναι έγκυρη, εφόσον δεν αντίκειται σε απαγορευτική διάταξη του νόµου ή 
στα χρηστά ήθη, β) να θεωρήσει την πράξη αυτή του εργοδότη καταγγελία, εκ µέρους 
του, της εργασιακής σύµβασης και να απαιτήσει την καταβολή της αποζηµίωσης, που 
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προβλέπεται από το Ν. 2112/1920, γ) να εµµείνει στην τήρηση των συµβατικών 
όρων, προσφέροντας τις υπηρεσίες του σύµφωνα µε τους προ της µεταβολής όρους, 
οπότε εάν ο εργοδότης δεν αποδεχθεί αυτή καθίσταται υπερήµερος περί την αποδοχή 
της εργασίας και οφείλει µισθούς υπερηµερίας ή, εκφράζοντας την αντίδρασή του, να 
παράσχει την νέα εργασία του και να προσφύγει στο δικαστήριο ζητώντας να 
υποχρεωθεί ο εργοδότης του να τον απασχολεί σύµφωνα µε τους προ της µεταβολής 
όρους. Τέλος, από τις διατάξεις των άρθρων 281, 288, 361, 652 ΑΚ και 7 του Ν. 
2112/1920 προκύπτει ότι ο εργοδότης, ο οποίος διατηρεί περισσότερα καταστήµατα 
για τις ανάγκες της επιχείρησής του σε διαφόρους τόπους, έχει το δικαίωµα, εφόσον 
δεν εµποδίζεται από όρο της εργασιακής σύµβασης, να µεταθέσει το µισθωτό σε 
κατάστηµα που βρίσκεται σε άλλο τόπο από εκείνο στον οποίο αυτός υπηρετεί, αλλά 
για τη µετάθεση αυτή, πρέπει να λαµβάνονται υπόψη και τα συµφέροντα του 
µισθωτού (ΑΠ 1087/2008 ∆ΕΝ 2009.80, ΑΠ 127/2007 ∆ΕΝ 2007.951, ΑΠ 181/2001 
Ελ∆νη 2001.1593, ΑΠ 630/2000 ∆ΕΝ 2000.1221, ΕφΑθ 5690/2005 Ελ∆νη 
2009.572). ∆ηλαδή, ο εργοδότης, ασκώντας το διευθυντικό του δικαίωµα (ΑΚ 652), 
που του παρέχει τη δυνατότητα να ρυθµίζει κάθε θέµα, που ανάγεται στην οργάνωση 
και λειτουργία της επιχείρησής του για την προσφορότερη οργάνωση και την 
πραγµατοποίηση των σκοπών της, δικαιούται να καθορίζει τα της άσκησης εν γένει 
της προς εργασία υποχρέωσης των εργαζοµένων και ειδικότερα να προσδιορίζει το 
είδος, το χρόνο και τον τόπο παροχής της εργασίας. Εποµένως, δικαιούται και να 
µεταθέτει τον εργαζόµενο σε τόπο άλλο, από εκείνον όπου µέχρι τότε εργαζόταν, 
εφόσον το δικαίωµα αυτό δεν αποκλείεται ή δεν περιορίζεται στη συγκεκριµένη 
περίπτωση από ειδική διάταξη νόµου ή από τους όρους της σύµβασης, ή η άσκησή 
του δεν υπερβαίνει προφανώς τα, από τη διάταξη του άρθρου 281 ΑΚ, καθοριζόµενα, 
όρια. Μόνο δε το γεγονός της επί µακράν σειράν ετών παροχής της εργασίας σε 
ορισµένο τόπο και χωρίς τη συνδροµή και άλλων στοιχείων, δεν ενέχει και, σιωπηρώς 
προστεθέντα στην ατοµική σύµβαση εργασίας, όρο για το αµετάθετο του 
εργαζοµένου (ΑΠ 1248/1993 ΕΕργ∆ικ 1995.422, ΕφΘεσ. 3213/2001 Αρµ. 2002.908). 
- Κατά το άρθρο 307 ΚΠολ∆, όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 
3327/ 2005, «Αν για οποιονδήποτε λόγο, που παρουσιάστηκε µετά το τέλος της 
συζήτησης, είναι αδύνατο να εκδοθεί απόφαση, η συζήτηση επαναλαµβάνεται αφού 
ορισθεί νέα δικάσιµος και κοινοποιηθεί κλήση. Ο ορισµός της δικασίµου µπορεί να 
γίνει και η κλήση για τη συζήτηση µπορεί να κοινοποιηθεί µε την επιµέλεια είτε 
κάποιου διαδίκου, είτε της γραµµατείας του δικαστηρίου...». Η ανωτέρω διάταξη 
εφαρµόζεται και στην περίπτωση, που, µετά τη συζήτηση της υπόθεσης, ένας από 
τους δικαστές της σύνθεσης προβεί σε δήλωση εξαίρεσής του από την εκδίκαση της 
υπόθεσης αυτής και η δήλωση αυτή γίνει δεκτή από το αρµόδιο ∆ικαστήριο (ΑΠ 
1029/2011 δηµ. σε ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 728/2008 ΕφΑ∆ 2008.808, ΑΠ 1751/2007 ΕΠολ∆ 
2008.383, βλ. Μ. Μαργαρίτης-Α. Μαργαρίτη Ερµ. ΚΠολ∆, έκδ. 2012, τόµ. Α΄, άρθρο 
307, αρ. 1, σελ. 564 και Χ. Απαλαγάκη Ερµ. ΚΠολ∆, έκδ. 2010, άρθρο 307, αρ. 1, 
σελ. 580). Εξάλλου, κατά την ορθότερη και κρατούσα στη νοµολογία γνώµη, η κατ΄ 
άρθρο 307 ΚΠολ∆ επαναλαµβανόµενη συζήτηση, αποτελεί, όπως και εκείνη του 
άρθρου 254 ΚΠολ∆, συνέχεια της προηγουµένης και όχι νέα συζήτηση (ΕφΑθ 
1503/2010 Αρµ. 2010.1197, ΕφΑθ 961/2009 Ελ∆νη 2010.1058, ΕφΑθ 7196/2007 
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δηµ. σε ΝΟΜΟΣ, βλ. Μακρίδου σε Κεραµέα - Κονδύλη - Νίκα Ερµ. ΚΠολ∆, τόµ. 
Α΄, άρθρο 307, αρ. 6, σελ. 612). Συνεπώς, δεν απαιτείται στη νέα συζήτηση η εκ νέου 
κατάθεση ιδιαίτερων έγγραφων προτάσεων, αλλά αρκούν και ισχύουν οι έγγραφες 
προτάσεις που κατατέθηκαν κατά τη συζήτηση της οποίας διατάχθηκε η επανάληψη, 
επιτρεποµένης βέβαια της συµπλήρωσης αυτών, ενώ ο διάδικος που δεν παρίσταται 
στην επαναλαµβανόµενη συζήτηση, είχε όµως παρασταθεί στην αρχική, δικάζεται 
αντιµωλία, χωρίς να χρειάζεται κατάθεση νέων προτάσεων (ΕφΑθ 961/2009 ό.π., 
ΕφΘεσ. 2976/2005 Αρµ 2006.1465).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 281, 288, 361, 648, 652, 
ΚΠολ∆: 307, 
Νόµοι: 2112/1920, άρθ. 7, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Ναυτική εργασία - Ναυτεργατικές αξιώσεις 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 675 
Έτος: 2012 
Σύντοµη Περίληψη:  
- ΝΑΤ. Εργοδοτικές εισφορές. Μη καταβολή από τον εργοδότη.  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 83, 84 παρ. 1 και 8, 85, 88 παρ. 6, 89 και 90 του 
κωδικοποιηµένου, µε το Π∆ 913/1978, νόµου 792/1978, όπως η παρ. 7 του άρθρου 89 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 28 παρ. 2 του ν. 1085/1980 και η παρ. 7 προστέθηκε 
στο άρθρο 88 µε το άρθρο 28 παρ. 3 του ίδιου νόµου (1085/1980), προκύπτει ότι οι 
πλοιοκτήτες έχουν υποχρέωση να καταβάλουν στο Ν.Α.Τ. την εισφορά των 
ναυτικών, παρακρατώντας την από τις αποδοχές τους κατά τον χρόνο καταβολής. Τα 
ποσά αυτά (εργοδοτικές εισφορές) δεν είναι καταβλητέα στον ασφαλισµένο ναυτικό, 
αλλά ανήκουν στο Ν.Α.Τ., υπέρ του οποίου και παρακρατούνται και, για το λόγο 
αυτό, ο ναυτικός δεν έχει άµεση αξίωση κατά του εργοδότη, προκειµένου να 
απαιτήσει τις εισφορές αυτές. Σε περίπτωση, όµως, µη ασφάλισης του εργαζόµενου 
ναυτικού από τον εργοδότη και ως εκ τούτου µη καταβολής στο Ν.Α.Τ. των 
αναλογουσών ασφαλιστικών εισφορών, έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του ΑΝ 
86/1967 (άρθρ. 86 παρ. 7 Π∆ 913/1978), ο δε ναυτικός, για να απολαύσει το όφελος 
των εισφορών αυτών, θα πρέπει να τις καταβάλει ο ίδιος, µε δικά του χρήµατα, 
προσαυξηµένες κατά 7% (άρθρ. 37 παρ. 13 του άνω κωδ. ν. 792/1978, όπως 
προστέθηκε µε το άρθρ. 1 παρ. 2 του Ν. 1711/1987), ή να εργασθεί µεταγενέστερα 
για ίσο χρόνο. Εποµένως, οι εισφορές αυτές, µε την παραπάνω µορφή, αποτελούν 
ζηµία (ΑΚ 914) για το ναυτικό, ο οποίος δικαιούται να ζητήσει αποζηµίωση από τον 
υπόχρεο.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 914, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 10,  
ΑΝ: 86/1967,  
Π∆: 913/1978, άρθ. 86, 
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Νόµοι: 792/1978, άρθ. 37, 83, 84, 85, 88, 89, 90, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * ΧρΙ∆ 2013, σελίδα 60, σχολιασµός Ευάγγελος 
Μαργαρίτης  
 
Ναυτική εργασία - Ναυτεργατικές αξιώσεις 
∆ικαστήριο: Εφετείο Πειραιά 
Αριθµός απόφασης: 97 
Έτος: 2012 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Ναυτική εργασία. Μισθός. Απαγόρευση συµψηφισµού, κατάσχεσης και οι 
κρατήσεων εκ του µισθού του εργαζοµένου. Επαναφορά των πραγµάτων στην 
προτέρα κατάσταση µετά από αποδοχή της έφεσης. 
- Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 60 του ΚΙΝ∆, «εάν ο µισθός συνωµολογήθη 
κατά µήνα, ο ναυτικός δικαιούται εις τον µισθόν των µηνών και των ηµερών, καθάς 
διήρκεσεν η ναυτολόγησις. Εάν όµως αύτη διήρκεσε έλασσον του µηνός ο ναυτικός 
δικαιούται εις πλήρη µηνιαίον µισθόν. Ως πλήρης ηµέρα θεωρείται η απλώς 
αρξαµένη». Η άσκηση όµως του δικαιώµατος αποδοχών πλήρους µηνός, όταν η 
ναυτολόγηση διήρκεσε λιγότερο από µήνα αποκλείεται (και ο ναυτικός δικαιούται να 
λάβει µόνο το µισθό των ηµερών που εργάστηκε), εάν η λύση της σύµβασης 
οφείλεται σε υπαιτιότητα η αποκλειστικά στη βούληση του ιδίου (βλ. Ι Κοροτζή 
Ναυτικό ∆ίκαιο, τοµ. Α΄, εκδ. 2004, υπ΄ άρθρο 60, σελ. 325, ΕφΠειρ 648/2008. 
ΕΝΑΥΤ∆.2008.388).  
- Σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 664, 665 ΑΚ απαγορεύονται ο συµψηφισµός, 
η κατάσχεση και οι κρατήσεις εκ του µισθού του εργαζοµένου, εφόσον και καθό 
µέρος είναι απολύτως αναγκαίος για τη διατροφή αυτού και της οικογενείας του.  
- Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 914 του ΚΠολ∆, αν η έφεση γίνει κατ΄ ουσίαν 
δεκτή και απορριφθεί εν όλω ή εν µέρει η αγωγή και η προσβαλλοµένη απόφαση έχει 
ήδη εκτελεσθεί, είτε εκουσίως είτε αναγκαστικώς, το δευτεροβάθµιο ∆ικαστήριο, εφ΄ 
όσον η εκτέλεση προαποδεικνύεται, διατάζει, κατόπιν αιτήσεως εκείνου, σε βάρος 
του οποίου εγένετο η εκτέλεση, υποβαλλοµένη µε το δικόγραφο της εφέσεως και των 
προσθέτων λόγων, µε τις προτάσεις ή και µε αυτοτελές δικόγραφο, την επαναφορά 
των πραγµάτων στην προτέρα κατάσταση (ΕφΑθ 156/94 Ελ∆νη 37. 405). Εκ της 
ιδίας διατάξεως προκύπτει, περαιτέρω, ότι η εξουσία του δικάζοντος την έφεση 
∆ικαστηρίου ν΄ ασχοληθεί µε το αίτηµα επαναφοράς των πραγµάτων στην προτέρα 
κατάσταση, οπωσδήποτε και εάν έχει αυτό υποβληθεί, δηλαδή και δι΄ αυτοτελούς 
δικογράφου, συνδέεται αρρήκτως µε το ότι το δευτεροβάθµιο ∆ικαστήριο δεν έχει 
ακόµη εξαντλήσει την εξουσία του επί της εφέσεως.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 664, 665, 
ΚΙΝ∆: 60, 
ΚΠολ∆: 914, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Παραγραφή - Αξιώσεις υπαλλήλων ∆ηµοσίου και ΝΠ∆∆  
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 903 
Έτος: 2012 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Παραγραφή εργατικών αξιώσεων κατά ΝΠ∆∆. ∆ιακοπή παραγραφής. ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ. 
- Από τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 1 του Συντάγµατος, κατά την οποία οι Έλληνες 
είναι ίσοι ενώπιον του νόµου, συνάγεται ότι το Σύνταγµα θεσπίζει, όχι µόνο την 
ισότητα των Ελλήνων έναντι του νόµου, αλλά και την ισότητα του νόµου έναντι των 
Ελλήνων πολιτών, υπό την έννοια ότι ο νοµοθέτης δεσµεύεται όταν ρυθµίζει 
ουσιωδώς όµοια πράγµατα, σχέσεις ή καταστάσεις που αφορούν περισσότερες 
κατηγορίες προσώπων, να µην εισάγει αδικαιολόγητες εξαιρέσεις και διακρίσεις, 
εκτός αν αυτές επιβάλλονται από λόγους γενικότερου κοινωνικού ή δηµόσιου 
συµφέροντος, την ύπαρξη των οποίων ελέγχουν τα δικαστήρια (ΟλΑΠ 3/2006, 
23/2004, 11/2003). Περαιτέρω, µε το άρθρο 6 παρ. 1 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για 
την προστασία των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου και των Θεµελιωδών Ελευθεριών 
(ΕΣ∆Α), που κυρώθηκε µε το Ν∆ 53/1974 και έχει υπερνοµοθετική ισχύ (άρθρο 28 
παρ. 1 του Συντ/τος), ορίζεται ότι "Πάν πρόσωπο έχει δικαίωµα όπως η υπόθεση του 
δικαστεί δικαίως, δηµοσίως και εντός λογικής προθεσµίας υπό ανεξαρτήτου και 
αµερόληπτου δικαστηρίου, νοµίµως λειτουργούντος, το οποίο θα αποφασίσει είτε επί 
των αµφισβητήσεων επί των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων της αστικής φύσεως ...", 
ενώ µε το άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής αυτής 
Σύµβασης, που επίσης κυρώθηκε µε το ν.δ. 53/1974 και έτσι, σύµφωνα µε το άρθρο 
28 παρ. 1 του Συντάγµατος, αυξηµένη έναντι των κοινών νόµων τυπική ισχύ, ορίζεται 
ότι "πάν φυσικό ή νοµικό πρόσωπο δικαιούται σεβασµού της περιουσίας του. Ουδείς 
δύναται να στερηθεί της ιδιοκτησίας του, ειµή για λόγους δηµοσίας ωφελείας και υπό 
τους προβλεπόµενους υπό του νόµου και των γενικών αρχών του διεθνούς δικαίου 
όρους. Οι προαναφερόµενες διατάξεις δεν θίγουν το δικαίωµα κάθε Κράτους να θέτει 
σε ισχύ νόµους, τους οποίους κρίνει αναγκαίους προς ρύθµιση της χρήσης αγαθών 
σύµφωνα µε το δηµόσιο συµφέρον ή προς εξασφάλιση της καταβολής φόρων ή 
άλλων εισφορών ή προστίµων". Στην κατά τα ανωτέρω προστατευόµενη περιουσία 
περιλαµβάνονται όχι µόνο τα από το άρθρο 17 του Συντάγµατος προστατευόµενα 
εµπράγµατα δικαιώµατα, αλλά και όλα τα περιουσιακής φύσεως δικαιώµατα και τα 
νοµίµως κεκτηµένα οικονοµικά συµφέροντα, άρα και τα περιουσιακά ενοχικά 
δικαιώµατα και ειδικότερα οι περιουσιακού χαρακτήρα απαιτήσεις, είτε 
αναγνωρισµένες µε δικαστική ή διαιτητική απόφαση, είτε απλώς γεννηµένες κατά το 
εθνικό δίκαιο, εφόσον υπάρχει νόµιµη προσδοκία, µε βάση το ισχύον πριν από την 
προσφυγή δικαστήριο νοµοθετικό καθεστώς, ότι µπορούν να ικανοποιηθούν 
δικαστικά (ΟλΑΠ 40/1998). Οι προπαρατεθείσες διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1 της 
ΕΣ∆Α, του εξασφαλίζει σε κάθε πρόσωπο το δικαίωµα να δικάζεται η υπόθεση του 
δίκαια και αµερόληπτα, και του άρθρου 1 του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου αυτής, που 
επιβάλλουν το σεβασµό της περιουσίας του προσώπου, δεν θίγουν το δικαίωµα κάθε 
κράτους να θέτει νόµιµους περιορισµούς στην ικανοποίηση των αξιώσεων των 
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πολιτών, όπως είναι η άσκηση των αξιώσεων τους εντός ορισµένου χρόνου, όταν 
συντρέχουν λόγοι γενικότερου, κοινωνικού ή δηµοσίου, συµφέροντος που να 
δικαιολογούν τη σχετική ρύθµιση. Εξ άλλου, µε το άρθρο 44 παρ. 1 του Ν.∆. 
496/1974 "Περί Λογιστικού των ΝΠ∆∆" ορίζεται ότι "κάθε χρέος προς το νοµικό 
πρόσωπο παραγράφεται, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από τις διατάξεις του 
παρόντος, µετά πέντε έτη από τη λήξη του οικονοµικού έτους εντός του οποίου 
βεβαιώθηκε", ενώ µε το άρθρο 48 του ιδίου Ν.∆/τος ορίζεται, στην παράγραφο 1 ότι 
"ο χρόνος παραγραφής των χρηµατικών αξιώσεων κατά του ΝΠ∆∆ είναι πέντε ετών, 
εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά υπό του παρόντος" και στην παράγραφο 3 αυτού ότι 
"ο χρόνος παραγραφής των κατά του νοµικού προσώπου αξιώσεων των υπαλλήλων 
τούτου, που συνδέονται µε αυτό µε σχέση δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, από 
καθυστερούµενες αποδοχές ή άλλες πάσης φύσεως απολαβές ή αποζηµιώσεις από 
αδικαιολόγητο πλουτισµό είναι δύο ετών". Κατά δε το άρθρο 49" του Ν.∆/τος "η 
παραγραφή αρχίζει από το τέλος του οικονοµικού έτους κατά το οποίο γεννήθηκε η 
αξίωση και είναι δυνατή η δικαστική επιδίωξη αυτής". Όπως προκύπτει από τις 
προαναφερόµενες διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.∆/τος 496/1974, µε την παράγραφο 
3 αυτού θεσπίζεται βραχυπρόθεσµη διετής παραγραφή ειδικά για τις αξιώσεις των 
υπαλλήλων των ΝΠ∆∆, κατ' αυτών, που αφορούν καθυστερούµενες αποδοχές ή 
άλλες πάσης φύσεως απολαβές ή αποζηµιώσεις από αδικαιολόγητο πλουτισµό, οι 
οποίες οφείλονται απευθείας από το νόµο, ενώ, όταν για τη θεµελίωση του σχετικού 
δικαιώµατος για τις αποδοχές αυτές απαιτείται η έκδοση διοικητικής πράξης, την 
έκδοση της οποίας υπαιτίως παρέλειψαν τα αρµόδια όργανα των ΝΠ∆∆, στις 
περιπτώσεις δηλαδή που πρόκειται για την αποκαλούµενη αποζηµιωτική αγωγή, τότε 
για τις αξιώσεις αυτές των υπαλλήλων των ΝΠ∆∆ ισχύει η οριζόµενη από την 
παράγραφο 1 του ίδιου άρθρου 48 του Ν.∆/τος 496/1974 πενταετής παραγραφή. Η 
προβλεπόµενη από την ανωτέρω διάταξη του άρθρου 48 παρ. 3 του Ν.∆/τος 
496/1974, για τις ως άνω αξιώσεις των υπαλλήλων των ΝΠ∆∆ βραχυπρόθεσµη 
(διετής) παραγραφή, ο χρόνος της οποίας είναι µικρότερος από το χρόνο παραγραφής 
που ισχύει, σύµφωνα µε το άρθρο 250 αριθ. 16 και 17 ΑΚ, για τις παρόµοιες αξιώσεις 
των υπαλλήλων και εργατών των ιδιωτικών επιχειρήσεων, αλλά και από τον 
οριζόµενο στο άρθρο 44 του ιδίου Ν.∆/τος χρόνο παραγραφής των χρηµατικών 
απαιτήσεων του νοµικού προσώπου κατά τρίτων (πενταετίας) έχει θεσπισθεί για 
λόγους γενικότερου δηµόσιου συµφέροντος και συγκεκριµένα από την ανάγκη 
ταχείας εκκαθαρίσεως των σχετικών αξιώσεων και των αντιστοίχων υποχρεώσεων 
των ΝΠ∆∆, η οποία είναι απαραίτητη για την προστασία της περιουσίας και της 
οικονοµικής κατάστασης αυτών, στην οποία συµβάλλουν οι φορολογούµενοι πολίτες 
µε την καταβολή φόρων. Εξ άλλου µε τη θέσπιση της εν λόγω διετούς παραγραφής 
δεν δηµιουργείται άνιση δυσµενής µεταχείριση των υπαλλήλων των ΝΠ∆∆ σε σχέση 
µε τους υπαλλήλους των ιδιωτικών επιχειρήσεων, αλλά ούτε και των ιδιωτών 
εργοδοτών σε σχέση µε τα ΝΠ∆∆, ως προς τη διάρκεια της ισχύουσας έναντι των 
πρώτων πενταετούς παραγραφής, αφού η διαφοροποίηση αυτή δικαιολογείται, όχι 
µόνο από την ανάγκη προστασίας της περιουσίας των ΝΠ∆∆, αλλά και λόγω των 
διαφορετικών συνθηκών υπό τις οποίες τελούν οι υπάλληλοι των ΝΠ∆∆ σε σχέση µε 
τους υπαλλήλους των ιδιωτικών επιχειρήσεων, καθώς και του διαφορετικού νοµικού 
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καθεστώτος που διέπει αντίστοιχα, τις σχέσεις των δύο αυτών κατηγοριών 
υπαλλήλων προς τους εργοδότες τους.  
Συνεπώς η διάταξη αυτή του άρθρου 48 παρ. 3 του Ν.∆/τος 496/1974, που θεσπίζει 
διετή παραγραφή για τις ρηθείσες αξιώσεις των υπαλλήλων των ΝΠ∆∆ δεν αντίκειται 
στη κατά το άρθρο 4 παρ. 1 του Συν/τος αρχή της ισότητας. Η αυτή ρύθµιση δεν 
αντίκειται ούτε στην προαναφεροµένη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 της ΕΣ∆Α, αφού 
αυτή εξασφαλίζει σε κάθε πρόσωπο το δικαίωµα να δικάζεται η υπόθεσή του δίκαια 
και αµερόληπτα, αλλά δεν απαγορεύει τη θέσπιση διαφορετικού χρόνου παραγραφής 
κατά κατηγορία αξιώσεων και δικαιούχων. Επίσης, η ως άνω διάταξη του άρθρου 48 
παρ. 3 του Ν.∆/τος 496/1974 δεν είναι αντίθετη ούτε προς τις διατάξεις του άρθρου 1 
του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής αυτής Σύµβασης (ΕΣ∆Α), 
που επιβάλλουν το σεβασµό της περιουσίας του προσώπου, αφού οι υπερνοµοθετικής 
ισχύος αυτές διατάξεις παρεµποδίζουν τον νοµοθέτη να καταργεί και ενοχικά ακόµη 
δικαιώµατα (ενδεχοµένως και µε τη µέσω της αναδροµικής ισχύος νόµου, απόσβεση 
ή κατάργηση αυτών), και όχι να θεσπίζει κανόνες που καθορίζουν διαφορετικό κατά 
περίπτωση, χρόνο παραγραφής των αξιώσεων που θα γεννηθούν µετά την έναρξη 
ισχύος τους. Άλλωστε από τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 1 του ως άνω 
Πρόσθετου Πρωτοκόλλου, που ορίζει ότι "Οι προαναφερόµενες διατάξεις δεν θίγουν 
το δικαίωµα κάθε Κράτους να θέτει σε ισχύ νόµους, τους οποίους κρίνει αναγκαίους 
προς ρύθµιση της χρήσης αγαθών σύµφωνα µε το δηµόσιο συµφέρον ή προς 
εξασφάλιση της καταβολής φόρων ή άλλων εισφορών ή προστίµων", προκύπτει ότι 
και το Πρωτόκολλο αυτό ευθέως αναγνωρίζει το δικαίωµα κάθε κράτους να θεσπίζει 
νόµους αν το κρίνει αναγκαίο, για τη διασφάλιση του δηµόσιου συµφέροντος, 
εποµένως να θέτει νόµιµους περιορισµούς στην ικανοποίηση των αξιώσεων των 
πολιτών, όπως είναι η άσκηση των αξιώσεων τους εντός ορισµένου χρόνου, προς 
διασφάλιση του δηµοσίου συµφέροντος, στην έννοια του οποίου εµπίπτει, κατά τα 
προεκτιθέµενα και η προστασία της περιουσίας των ΝΠ∆∆ (ΑΠ (Ολ.) 38/2005). 
- Κατά τις διατάξεις του άρθρου 51 περίπτ. α' του Ν∆ 496/1974, η παραγραφή των 
αναφερόµενων στο άρθρο 48 αυτού χρηµατικών αξιώσεων κατά του ν.π.δ.δ. 
διακόπτεται και δια της υποβολής προς το νοµικό πρόσωπο αιτήσεως για την 
πληρωµή της απαιτήσεως. Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι για να διακοπεί η 
παραγραφή µε την υποβαλλόµενη στο νοµικό πρόσωπο αίτηση, θα πρέπει να ζητείται 
µε αυτή η πληρωµή ορισµένης απαιτήσεως, της οποίας δεν απαιτείται να 
προσδιορίζεται στην αίτηση το ακριβές ποσό ή να αναφέρονται λεπτοµερώς τα 
περιστατικά που τη θεµελιώνουν, απαιτείται όµως να καθορίζονται σαφώς τα 
στοιχεία που προσδιορίζουν την "ταυτότητα" της συγκεκριµένης απαιτήσεως και τη 
διακρίνουν από άλλες απαιτήσεις, ώστε να έχουν τη δυνατότητα τα αρµόδια όργανα 
του ν.π.δ.δ. να αντιληφθούν για ποια απαίτηση πρόκειται και να εξετάσουν τη 
βασιµότητα της, προκειµένου να απαντήσουν θετικά ή αρνητικά στην αίτηση (ΑΠ 
1117/2007). Ο νόµος δεν εξειδικεύει τον τρόπο υποβολής της εν λόγω αιτήσεως, περί 
πληρωµής της απαιτήσεως.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 250,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1,  



 

[45] 
 

Ν∆: 496/1974, άρθ. 44, 48, 49, 51, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Προαγωγή - Προαγωγή υπαλλήλων της Τράπεζας της Ελλάδος 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1498 
Έτος: 2010 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Προαγωγές υπαλλήλων. Τράπεζα της Ελλάδος. 
- Κατά το άρθρο 201 του ΑΚ, αν µε τη δικαιοπραξία τα αποτελέσµατά της 
εξαρτήθηκαν από γεγονός µελλοντικό και αβέβαιο (αναβλητική αίρεση), τα 
αποτελέσµατα αυτά επέρχονται µόλις συµβεί το γεγονός, ενώ κατά το άρθρο 207 
παρ.1 του ΑΚ η αίρεση θεωρείται ότι πληρώθηκε, αν την πλήρωσή της εµπόδισε 
αντίθετα προς την καλή πίστη εκείνος, που θα ζηµιωνόταν από την πλήρωσή της. 
Τέτοια δικαιοπραξία µε αναβλητική αίρεση, στην οποία εφαρµόζεται η διάταξη του 
άρθρου 207 παρ. 1 του ΑΚ, είναι και εκείνη, µε την οποία συµφωνήθηκε µεταξύ του 
εργοδότη και του µισθωτού η προαγωγή αυτού, αν συντρέξουν ορισµένες 
προϋποθέσεις, η διαπίστωση της συνδροµής των οποίων γίνεται από τον εργοδότη (ή 
εξουσιοδοτηµένο όργανό του), όπως όταν η υπό προϋποθέσεις προαγωγή του 
υπαλλήλου προβλέπεται από κανονισµό εργασίας, που έχει συµβατική ισχύ. Στην 
περίπτωση αυτή, όταν κρίνεται από τον εργοδότη (ή εξουσιοδοτηµένο όργανό του) 
ότι ο µισθωτός δεν συγκεντρώνει τις συµφωνηµένες προϋποθέσεις για την προαγωγή 
του και η κρίση αυτή είναι αντίθετη προς την καλή πίστη ως καταφώρως εξ 
αντικειµένου άδικη, όταν δηλαδή παραλείφθηκε να προαχθεί υπάλληλος, που 
υπερείχε καταφανώς ως προς τα, συνολικώς εκτιµώµενα, τυπικά και ουσιαστικά, 
υπηρεσιακά προσόντα του έναντι, έστω και ενός, προαχθέντος συναδέλφου του, τότε 
η αναβλητική αίρεση, υπό την οποία τελούσε η προαγωγή του παραλειφθέντος, 
λογίζεται, σύµφωνα µε το άρθρο 207 του ΑΚ, ότι πληρώθηκε από τότε, που έπρεπε 
να είχε γίνει η προαγωγή.  
- Σύµφωνα µε τα άρθρα 10 και 12 του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας και 
Κανονισµού Βαθµολογικής και Μισθολογικής Τάξεως των υπαλλήλων της 
αναιρεσείουσας, που έχει συµβατική ισχύ (ΟλΑΠ 27/95) η προαγωγή στο 2ο βαθµό 
(του υποδιευθυντή) αποφασίζεται κατ' απόλυτη εκλογή και ελεύθερη κρίση του 
Γενικού Συµβουλίου µετά από πρόταση του ∆ιοικητή, εφ' όσον υφίσταται κενή 
οργανική θέση, ο υπό προαγωγή υπάλληλος έχει συµπληρώσει στον κατεχόµενο 
βαθµό τον αναγκαίο χρόνο ευδόκιµης υπηρεσίας, έχει τα τυπικά και ουσιαστικά 
προσόντα για την προαγωγή στην ανώτερη θέση και έχει επιδείξει στην άσκηση των 
καθηκόντων του και την εκτέλεση της υπηρεσίας του εξαιρετική επίδοση, ήθος, 
ικανότητα και εργατικότητα. Πέραν των προϋποθέσεων αυτών, µε το άρθρο 34 του 
Γενικού Κανονισµού Καταστάσεως Υπαλλήλων της αναιρεσείουσας, όπως 
τροποποιήθηκε µε τις από 27-2-1987, 21-12-1990 και 29-8-1991 αποφάσεις του 
Γενικού Συµβουλίου αυτής, από το έτος 1990 και εφεξής προβλέφθηκαν ως 
αξιολογικά στοιχεία για την προαγωγή στους ανώτερους βαθµούς οι πρόσθετες 
γνώσεις και η ικανότητα διεκπεραιώσεως συγχρόνων τραπεζικών εργασιών, η γνώση 
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της λειτουργίας των τραπεζικών αγορών και των νέων χρηµατοπιστωτικών προϊόντων 
και υπηρεσιών, η ικανότητα χειρισµού θεµάτων νοµισµατικής και πιστωτικής 
πολιτικής, λειτουργίας, εποπτείας και ελέγχου του πιστωτικού συστήµατος, η γνώση 
και η ικανότητα ασκήσεως αποτελεσµατικής διοικήσεως και βελτιώσεως των τρόπων 
διοικήσεως κλπ. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 201, 207, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Προαγωγή - Προαγωγή υπαλλήλων της Τράπεζας της Ελλάδος 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1040 
Έτος: 2012 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Προαγωγές. Τράπεζα της Ελλάδος. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
Έλλειψη νόµιµης βάσης. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. 
- Σύµφωνα µε το άρθρο 201 ΑΚ, "αν µε τη δικαιοπραξία τα αποτελέσµατά της 
εξαρτήθηκαν από γεγονός µελλοντικό και αβέβαιο (αναβλητική αίρεση), τα 
αποτελέσµατα αυτά επέρχονται µόλις συµβεί το γεγονός (πλήρωση της αίρεσης)". 
Και, σύµφωνα µε το άρθρο 207 παρ.1 ΑΚ, "η αίρεση θεωρείται ότι πληρώθηκε, αν 
την πλήρωσή της εµπόδισε αντίθετα προς την καλή πίστη εκείνος, που θα ζηµιωνόταν 
από την πλήρωσή της". Τέτοια δικαιοπραξία µε αναβλητική αίρεση, στην οποία 
εφαρµόζεται η διάταξη του άρθρου 207 παρ.1 ΑΚ, είναι και εκείνη, µε την οποία 
µεταξύ του εργοδότη και του µισθωτού συµφωνείται η προαγωγή αυτού, αν 
συντρέξουν ορισµένες προϋποθέσεις, η διαπίστωση της συνδροµής των οποίων 
γίνεται από τον εργοδότη (ή εξουσιοδοτηµένο όργανό του), όπως όταν η υπό 
προϋποθέσεις προαγωγή του υπαλλήλου προβλέπεται από κανονισµό εργασίας, που 
έχει συµβατική ισχύ. Αν κριθεί από τον εργοδότη ότι ο µισθωτός δεν συγκεντρώνει 
τις συµφωνηµένες προϋποθέσεις για τη βαθµολογική ή µισθολογική εξέλιξή του, 
αλλά η κρίση αυτή ελέγχεται ως καταφώρως άδικη, τότε η πλήρωση της αιρέσεως 
παρακωλύεται εναντίον της καλής πίστεως από µέρους του εργοδότη, οπότε 
θεωρείται ότι η αίρεση έχει πληρωθεί πλασµατικώς (ΑΚ 207 παρ.1). Καταφώρως 
άδικη είναι η κρίση του υποχρέου εργοδότη, όταν υπερβαίνει τα ακραία λογικά όρια 
µέσα στα οποία µπορεί να κινηθεί ο τελευταίος κατά την εκτίµηση της υπηρεσιακής 
αποδόσεως και συµπεριφοράς του υπαλλήλου. Αν, σε συγκεκριµένη περίπτωση, 
διαπιστώνεται ότι η µη πλήρωση της αιρέσεως είναι αντίθετη προς στην καλή πίστη 
υπό την ανωτέρω έννοια του όρου, το δικαίωµα προαγωγής του υπαλλήλου 
αναγνωρίζεται από το ∆ικαστήριο και, σύµφωνα µε το άρθρο 12 του ν. 1082/1980, 
µετά την τελεσιδικία της αποφάσεως θεωρείται ότι η προαγωγή πραγµατοποιήθηκε 
από τότε που έπρεπε να έχει διενεργηθεί από τον εργοδότη. Ο εναγόµενος εργοδότης 
δύναται, αµυνόµενος κατά της αγωγής, να προτείνει διακωλυτική ένσταση, η οποία 
θεµελιώνεται στον ισχυρισµό της απλής υπεροχής άλλου υπαλλήλου, που θα έπρεπε 
να προαχθεί αντί του ενάγοντος, αν δεν είχαν προαχθεί οι αναφερόµενοι στην αγωγή 
συνάδελφοί του. Η ένσταση αυτή, στην περίπτωση κανονισµού µε ισχύ νόµου, 
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θεµελιώνεται στο γεγονός ότι από την αδικοπρακτική συµπεριφορά του εργοδότη 
ζηµιώθηκε τρίτος και όχι ο ενάγων, ενώ στην περίπτωση κανονισµού µε συµβατική 
ισχύ, θεµελιώνεται στο γεγονός ότι η συµπεριφορά του εργοδότη δεν ήταν 
αντισυµβατική και αντίθετη προς την καλή πίστη έναντι του ενάγοντος, αλλά έναντι 
του, έστω και απλώς, υπερέχοντος και, επίσης, παραλειφθέντος συναδέλφου του, ως 
προς τον οποίο θα έπρεπε να θεωρηθεί πληρωθείσα η προαναφερόµενη αίρεση, κατά 
τη συγκεκριµένη προαγωγική κρίση, ενόψει και του περιορισµένου αριθµού των 
πληρουµένων µε τις προαγωγές κενών θέσεων του ανωτέρου βαθµού. Εξ άλλου, από 
τις διατάξεις των άρθρων 27 παρ. στ' , 33 και 38 του Καταστατικού της Τράπεζας της 
Ελλάδος (κυρ. ν. 3234/1927) προκύπτει ότι οι προαγωγές και η υπηρεσιακή εξέλιξη 
των υπαλλήλων της ρυθµίζονται από τον εσωτερικό οργανισµό αυτής, ο οποίος 
καταρτίζεται από το Γενικό Συµβούλιο της Τράπεζας και, ως εκ τούτου, έχει 
συµβατική ισχύ (ΟλΑΠ 27/1995, ΑΠ 444/2010, ΑΠ 183/2008). Σύµφωνα δε µε τα 
άρθρα 10 και 12 του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας και Κανονισµού 
Βαθµολογικής και Μισθολογικής Τάξεως των Υπαλλήλων της Τράπεζας της 
Ελλάδος, όπως ισχύει µετά τη συµπλήρωσή του µε αποφάσεις του Γενικού 
Συµβουλίου αυτής, η προαγωγή των υπαλλήλων της, από τον 3ο βαθµό του 
Εντεταλµένου Τµηµατάρχη - Προϊσταµένου στο 2ο βαθµό του Υποδιευθυντή 
αποφασίζεται, κατ' απόλυτη εκλογή και ελεύθερη κρίση του Γενικού Συµβουλίου, 
µετά από πρόταση του ∆ιοικητή της, όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 12 του Οργανισµού (ΑΠ 278/2009). Οι προαγωγές των 
υπαλλήλων αυτών τελούν υπό αίρεση, η πλήρωση της οποίας συνίσταται στην 
απόφαση του Γενικού Συµβουλίου της Τράπεζας για την προαγωγή του υπαλλήλου 
στον ανώτερο βαθµό (ΑΚ 201).  
- 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, περίπτωση που 
συντρέχει 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.  
- 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 
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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 ιδρύεται, 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).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 201, 207,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας - Άκυρη σύµβαση εργασίας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1401 
Έτος: 2011 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Επιχειρήσεις υγειονοµικού ενδιαφέροντος. Βιβλιάριο υγείας. Μη καταβολή 
αποδοχών υπερηµερίας, ούτε στην συνέχιση της σχέσεως εργασίας εκ µέρους του 
εργοδότη. 
- Κατά το άρθρο 14 παράγραφος 1 της ΑΙβ/8577/1983 αποφάσεως του Υπουργού 
Υγείας και Πρόνοιας (ΦΕΚ Β' , 526), που εκδόθηκε κατά νοµοθετική εξουσιοδότηση 
του ΑΝ 2520/1940, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε την 8405/1992 
απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ Β' 
665), όσοι ασκούν ή επιθυµούν να ασκήσουν το επάγγελµα του χειριστή τροφίµων ή 
ποτών, είτε ως ειδικοί επαγγελµατίες είτε ως υπάλληλοι ή εργάτες ή βοηθοί αυτών, ή 
απασχολούνται µε οποιαδήποτε σχέση σε ξενοδοχεία, δηµόσια λουτρά, 
καθαριστήρια, κοµµωτήρια, κουρεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφενεία και 
άλλες επιχειρήσεις υγειονοµικού ενδιαφέροντος, παρέχοντας τις υπηρεσίες τους στο 
κοινό, πρέπει να είναι εφοδιασµένοι µε βιβλιάριο υγείας, στο οποίο να βεβαιώνεται 
ότι ο κάτοχός του δεν πάσχει από µεταδοτικό νόσηµα και δεν είναι φορέας εντερικών 
παθογόνων µικροβίων και παρασίτων. Κατά δε την παράγραφο 10 εδ. β' του αυτού ως 
άνω άρθρου, οι νοµείς καταστηµάτων, εργαστηρίων και εργοστασίων υγειονοµικού 
ενδιαφέροντος ή οι νόµιµοι εκπρόσωποι τούτων οφείλουν να µη προσλαµβάνουν ή 
απασχολούν στην επιχείρησή τους άτοµα τα οποία δεν κατέχουν βιβλιάριο υγείας ή 
δεν έχουν θεωρήσει τούτο, σύµφωνα µε την παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου. Από 
τις διατάξεις αυτές, οι οποίες αποσκοπούν στην προστασία της δηµόσιας υγείας και 
θεσπίσθηκαν για λόγους γενικότερου δηµόσιου συµφέροντος, σε συνδυασµό µε τις 
διατάξεις των άρθρων 3, 174 και 180 του ΑΚ, προκύπτει ότι, σε περίπτωση 
ελλείψεως του βιβλιαρίου ή της περιοδικής θεωρήσεως αυτού, η σύµβαση εργασίας 
των απασχολουµένων στις ως άνω ειδικότητες µισθωτών είναι άκυρη και λογίζεται 
ως µη γενοµένη, ο έτσι δε εργαζόµενος διατελεί σε απλή σχέση εργασίας προς τον 
εργοδότη του, ο οποίος, µη αποδεχόµενος τις υπηρεσίες του ή καταγγέλλων την 
σύµβαση, χωρίς την καταβολή πλήρους αποζηµιώσεως, δεν καθίσταται υπερήµερος 
και δεν υποχρεούται, ως εκ τούτου, στην καταβολή αποδοχών υπερηµερίας, ούτε 
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στην συνέχιση της σχέσεως εργασίας, αφού αυτή, µη αναγνωριζόµενη από το νόµο, 
δεν δύναται να εξακολουθήσει χωρίς την θέλησή του.  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 2, 5 παρ. 3, 6 παρ. 1, 8 και 9 παρ. 1 του Ν. 
3198/1955 συνάγεται ότι και σε περίπτωση σχέσεως εργασίας από άκυρη σύµβαση ο 
εργοδότης, όταν θέλει να παύσει να δέχεται την εργασία που του προσφέρεται, πρέπει 
να καταγγείλει τη σχέση και να καταβάλει την αποζηµίωση που προβλέπει για την 
καταγγελία ο Ν. 2112/1920 ή το β.δ. της 16/18-7-1920 ανάλογα µε το χρόνο 
διάρκειας της σχέσης εργασίας, αφού µάλιστα η αποζηµίωση αυτή, κατά το Ν. 
2112/1920 ή το ως άνω β. δ/µα, που αποσκοπεί στην εξασφάλιση των στοιχειωδών 
µέσων συντηρήσεως του εργαζοµένου µέχρις ανευρέσεως από αυτόν νέας εργασίας, 
συνιστά µέτρο προνοίας, που είναι συγγενές προς τα λοιπά τοιαύτα, τα οποία, ως 
αποβλέποντα στην προστασία του εργαζοµένου, προσήκουν στον ίδιο τόσο εφόσον 
τελεί υπό έγκυρη σύµβαση εργασίας, όσο και εφόσον τελεί σε απλή σχέση εργασίας. 
Έτσι, λοιπόν, η ως άνω αποζηµίωση οφείλεται στον εργαζόµενο αµέσως από το νόµο 
και όχι κατά τις διατάξεις από τον αδικαιολόγητο πλουτισµό, γι' αυτό και αρκεί για τη 
νόµιµη θεµελίωση του σχετικού αιτήµατος η επίκληση της σχέσεως εργασίας και η 
διάρκειά της, ως και η διά καταγγελίας λύση της, χωρίς να είναι κρίσιµο το κύρος της 
συµβάσεως εργασίας. 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας - ∆ιαδοχή συµβάσεων εργασίας ορισµένου 
χρόνου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1233 
Έτος: 2011 
Σύντοµη Περίληψη:  
- ∆ιαδοχικές συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου. ∆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 
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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 αριθµ. 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∆ 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 
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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, 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,  
Οδηγίες: 1999/70/ΕΚ, 
Νόµοι: 2112/1920, άρθ. 1,  
Π∆: 81/2003,  
Π∆: 164/2004, άρθ. 5, 11,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας - ∆ιαδοχή συµβάσεων εργασίας ορισµένου 
χρόνου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 971 
Έτος: 2011 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Καθηγητής Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών. ∆ικαιολογηµένες αλλεπάλληλες 
συµβάσεις εργασίας ορισµένης χρονικής διάρκειας. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού. 
- Aπό τον συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 648 και 649 ΑΚ προκύπτει ότι 
σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου είναι εκείνη µε την οποία συνοµολογείται η 
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διάρκεια αυτής µέχρις ορισµένου χρονικού σηµείου ή µέχρις εκτελέσεως µέλλοντος 
και βέβαιου γεγονότος ή της εκτελέσεως ορισµένου έργου, µετά την περάτωση του 
οποίου παύει αυτοδικαίως, σε περίπτωση δε αµφιβολίας η σύµβαση αυτή θεωρείται 
αορίστου χρόνου. Εξάλλου, από το άρθρο 8 παρ. 3 του Ν. 2112/1920, όπως έχει 
τροποποιηθεί και αυθεντικώς ερµηνευθεί (Ν. 4558/1920, αρθ.11 ΑΝ 547/1937), το 
οποίο ορίζει ότι "οι διατάξεις του νόµου αυτού εφαρµόζονται και επί συµβάσεων 
εργασίας µε ορισµένη χρονική διάρκεια εάν ο καθορισµός της διάρκειας αυτής δεν 
δικαιολογείται εκ της φύσεως της συµβάσεως, αλλά τέθηκε σκοπίµως προς 
καταστρατήγηση των περί υποχρεωτικής καταγγελίας της υπαλληλικής συµβάσεως 
διατάξεων του παρόντος νόµου", προκύπτει ότι όταν συνάπτονται αλλεπάλληλες 
συµβάσεις εργασίας ορισµένης χρονικής διάρκειας, αν ο καθορισµός της διάρκειας 
τους δεν δικαιολογείται από τη φύση ή το είδος ή τον σκοπό της εργασίας ή δεν 
υπαγορεύεται από ειδικό λόγο, που ανάγεται ιδίως στις ιδιαίτερες συνθήκες 
λειτουργίας της επιχειρήσεως, αλλά έχει τεθεί µε σκοπό την καταστρατήγηση των 
διατάξεων περί υποχρεωτικής καταγγελίας των αορίστου χρόνου συµβάσεων (άρθρα 
1, 2, 3 του Ν. 2112/1920 ή 1, 3, 5 του Β∆ 16/18-7-1920), ανακύπτει ακυρότητα ως 
προς τον καθορισµό ορισµένης χρονικής διάρκειας της συµβάσεως και θεωρείται ότι 
τότε καταρτίσθηκε ενιαία σύµβαση αόριστου χρόνου, επί της οποίας δεν είναι δυνατή 
η απόλυση του εργαζόµενου χωρίς καταγγελία και καταβολή της νόµιµης 
αποζηµιώσεως Η σύναψη συµβάσεως εργασίας ορισµένου χρόνου, πάντως, είναι 
δικαιολογηµένη όταν ο εργαζόµενος προσλαµβάνεται µε αντικείµενο εποχική 
εργασία ή όταν η επιχείρηση διακόπτει τη λειτουργία της κατά το θερινό τρίµηνο, 
καθώς και όταν µεταξύ των συµβάσεων ορισµένου χρόνου µεσολαβούν χρονικά 
διαστήµατα κατά τα οποία δεν υπάρχει αντικείµενο εργασίας, όπως και όταν η 
συνοµολόγηση του ορισµένου χρόνου γίνεται προς το συµφέρον του µισθωτού ή όταν 
προβλέπεται από τον νόµο ή εσωτερικό κανονισµό µε ισχύ νόµου (ΟλΑΠ 157/78).  
- Kατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ.1 του ΚΠολ∆, λόγος αναιρέσεως για ευθεία 
παράβαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου, ιδρύεται αν αυτός δεν εφαρµοσθεί ενώ 
συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του ή αν εφαρµοσθεί ενώ δεν έπρεπε, καθώς 
και αν εφαρµοσθεί εσφαλµένα, αντίστοιχα δε στην ελάσσονα πρόταση του νοµικού 
συλλογισµού δεν εκτίθενται καθόλου 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 άρνηση της.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 648, 649, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1,  
Νόµοι: 2112/1920, άρθ. 1, 2, 3, 8,  
ΑΝ: 547/1937, άρθ. 11,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
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Σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας - ∆ιαδοχή συµβάσεων εργασίας ορισµένου 
χρόνου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1499 
Έτος: 2012 
Σύντοµη Περίληψη:  
- ∆ιαδοχικές συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου. Κρατική Ορχήστρα Αθηνών 
(Κ.Ο.Α) 
- Aπό τον συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 648, 649, 669, 672 ΑΚ προκύπτει 
ότι σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου υπάρχει, όταν οι συµβαλλόµενοι δεν έχουν 
συµφωνήσει ορισµένη διάρκεια για την παροχή της εργασίας ούτε η χρονική αυτή 
διάρκεια συνάγεται από το είδος και τον σκοπό της εργασίας. Αντίθετα, η σύµβαση 
εργασίας είναι ορισµένου χρόνου, όταν συνοµολογείται η διάρκεια αυτής µέχρις 
ορισµένου χρονικού σηµείου ή µέχρις την επέλευση ορισµένου µέλλοντος και 
βεβαίου γεγονότος ή την εκτέλεση ορισµένου έργου, µετά την περάτωση του οποίου 
ή τη επέλευση του βεβαίου γεγονότος ή του χρονικού σηµείου, παύει να ισχύει 
αυτοδικαίως. Εποµένως, η διάρκεια της σύµβασης εργασίας ορισµένου χρόνου είναι 
σαφώς καθορισµένη είτε γιατί συµφωνήθηκε ρητά ή σιωπηρά, είτε γιατί προκύπτει 
από το είδος και τον σκοπό της σύµβασης εργασίας. Χαρακτηριστικό της σύµβασης 
εργασίας ορισµένου χρόνου είναι ότι τα µέρη γνωρίζουν επακριβώς το χρονικό 
σηµείο της λήξης της. Η σύµβαση αυτή παύει αυτοδικαίως, σύµφωνα µε το άρθ. 669 
§ 1 ΑΚ, όταν λήξει ο χρόνος για τον οποίο συνοµολογήθηκε, χωρίς να χρειάζεται 
καταγγελία της και καταβολή αποζηµίωσης. Εξάλλου, ο χαρακτηρισµός της 
σύµβασης ή σχέσης εργασίας ως ορισµένου ή αορίστου χρόνου δεν εξαρτάται από 
τον χαρακτηρισµό που δίνουν σ' αυτήν οι δικαιοπρακτούντες ή ο νόµος, διότι ο 
χαρακτηρισµός αυτός, ως κατ' εξοχήν έργο της δικαιοδοτικής λειτουργίας, όπως 
οριοθετείται από τις διατάξεις των άρθ. 26§3 και 87§2 του Συντάγµατος, ανήκει στο 
δικαστήριο το οποίο αξιολογώντας τα πραγµατικά περιστατικά που εκτίθενται στο 
δικόγραφο της αγωγής και εφόσον στην συνέχεια προκύψουν και κατά την 
αποδεικτική διαδικασία, προσδίδει τον ακριβή (ορθό) νοµικό χαρακτηρισµό στην 
σύµβαση, κρίση η οποία στην συνέχεια ελέγχεται αναιρετικά στα πλαίσια της 
διάταξης του άρθ. 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆. Η δυνατότητα του ορθού χαρακτηρισµού από 
το δικαστήριο της έννοµης σχέσης ως σύµβασης εργασίας ορισµένου ή αορίστου 
χρόνου δεν αποκλείεται στις εργασιακές σχέσεις του δηµόσιου (και του ευρύτερου 
δηµόσιου) τοµέα (ΟλΑΠ 18/2006). Περαιτέρω, η Οδηγία 1999/70/ΕΚ του 
Συµβουλίου της 28-6-1999 (που δηµοσιεύθηκε την 10-7-1999 στην Εφηµερίδα των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και άρχισε να ισχύει από 10-7-2001) έχει ως σκοπό την 
αποτροπή της κατάχρησης σύναψης διαδοχικών συµβάσεων ή σχέσεων εργασίας 
ορισµένου χρόνου µε την λήψη από τα κράτη µέλη, όταν δεν υπάρχουν ισοδύναµα 
µέτρα για την πρόληψη των καταχρήσεων, συγκεκριµένων µέτρων προσαρµογής 
(ρήτρα 5 του παραρτήµατος αυτής), η Οδηγία δε αυτή ενσωµατώθηκε στην ελληνική 
έννοµη τάξη µε τα Π∆ 81/2003 και 164/2004, που εφαρµόζεται στους εργαζοµένους 
µε συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου στον δηµόσιο τοµέα, η ισχύς των οποίων 
άρχισε από την δηµοσίευσή τους στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης την 2-4-2003 και 
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19-7-2004, αντίστοιχα. Ανεξάρτητα από την Οδηγία αυτή, στην ελληνική έννοµη 
τάξη η διασφάλιση των εργαζοµένων από την καταστρατήγηση των δικαιωµάτων 
τους, µε την προσχηµατική επιλογή της σύµβασης εργασίας ορισµένου αντί αορίστου 
χρόνου, αντιµετωπιζόταν µε το άρθ. 8 §3 ν.2112/1920 (σε συνδυασµό µε τα άρθ.281, 
671 ΑΚ, 25§§ 1 και 3 του Συντάγµατος), το οποίο εφαρµόζεται σε όλες τις 
περιπτώσεις συµβάσεων ιδιωτικού δικαίου, ανεξάρτητα αν έχουν συναφθεί στον 
ιδιωτικό ή δηµόσιο τοµέα και ορίζει ότι οι διατάξεις του νόµου αυτού εφαρµόζονται 
και επί συµβάσεων εργασίας µε ορισµένη χρονική διάρκεια, αν ο καθορισµός της 
διάρκειας αυτής δεν δικαιολογείται από τη φύση της σύµβασης, αλλά τέθηκε σκόπιµα 
προς καταστρατήγηση των διατάξεων του ίδιου νόµου περί υποχρεωτικής 
καταγγελίας της υπαλληλικής σύµβασης. Η διάταξη αυτή, ενώ αναφέρεται στην 
προστασία των εργαζοµένων από την µη τήρηση εκ µέρους του εργοδότη των 
τυπικών όρων που επιβάλλει κατά την απόλυση ο ν. 2112/1920, αξιοποιήθηκε 
γενικότερα για τον ορθό νοµικό χαρακτηρισµό των συµβάσεων εργασίας ως 
ορισµένης ή αόριστης χρονικής διάρκειας, µε πληρέστερη µάλιστα προστασία έναντι 
εκείνης της µεταγενέστερης ως άνω κοινοτικής Οδηγίας, εφόσον πρόκειται για 
διαδοχικές συµβάσεις ορισµένου χρόνου που καλύπτουν πραγµατικά πάγιες και όχι 
πρόσκαιρες ή απρόβλεπτες ανάγκες της υπηρεσίας, και τούτο διότι ο ορθός νοµικός 
χαρακτηρισµός ορισµένης σχέσης, κατά την προαναφερθείσα έννοια, και δη της 
σύµβασης εργασίας ως ορισµένου ή αορίστου χρόνου, αποτελεί κατεξοχήν έργο της 
δικαιοδοτικής λειτουργίας των δικαστηρίων, ανεξάρτητα από τον εκ του νόµου 
χαρακτηρισµό της συµβατικής σχέσης ως ορισµένου χρόνου (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 αόριστου (ΟλΑΠ 18/2006). 
Συνάγεται περαιτέρω από τα προαναφερθέντα ότι επί διαδοχικών συµβάσεων 
εργασίας ορισµένου χρόνου που καταρτίσθηκαν µε το ∆ηµόσιο κλπ. πριν από την 
έναρξη ισχύος της ως άνω Οδηγίας 1999/70/ΕΚ, των παραγράφων 7 και 8 του άρθ. 
103 του Συντάγµατος, που προστέθηκαν κατά την αναθεώρηση του έτους 2001, 
ισχύουν από 18-4-2001 (ΦΕΚ Α' 85/2001) και απαγορεύουν την ακόµη και από το 
νόµο µονιµοποίηση του προσλαµβανοµένου ως άνω προσωπικού ή την µετατροπή 
των συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου σε συµβάσεις αορίστου χρόνου ακόµη 
και σε περίπτωση που οι εργαζόµενοι µε συµβάσεως εργασίας ορισµένου χρόνου 
καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες του ∆ηµοσίου και των άρθ. 5 και 11 του Π∆ 
164/2004, που άρχισε να ισχύει από 19-7-2004 και διαγράφει τις προϋποθέσεις 
µετατροπής των κατά την έναρξη της ισχύος του ενεργών συµβάσεων ορισµένου 
χρόνου σε αορίστου, συνεχίζονται δε και είναι ενεργές κατά τον χρόνο έναρξης της 
ισχύος τους και µετά ταύτα και καλύπτουν κατά την φύση τους πάγιες και διαρκείς 
ανάγκες, δεν εφαρµόζονται οι ως άνω διατάξεις. Τούτο δε διότι αυτές οι συµβάσεις 
εργασίας είχαν προσλάβει ήδη κατά τον χρόνο που εκτείνεται η έννοµη σχέση και το 
αντικείµενό της, δηλ. και πριν την έναρξη ισχύος των ως άνω συνταγµατικών και 
άλλων διατάξεων, τον χαρακτήρα της σύµβασης αορίστου χρόνου κατ' ορθό νοµικό 
χαρακτηρισµό, παρά την τυχόν απαγόρευση από το νόµο της σύναψής τους ως 
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τέτοιων (αορίστου χρόνου), τον οποίο διατηρούν και µετά ταύτα, δηλ. και µετά την 
έναρξη ισχύος των πιο πάνω διατάξεων, ως ενιαίες πλέον συµβάσεις αορίστου χρόνου 
(ΟλΑΠ 7/2011).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 281, 648, 649, 669, 671, 672, 
Οδηγίες: 1999/70/ΕΚ, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1,  
Νόµοι: 2112/1920, άρθ. 8, 
Π∆: 81/2003,  
Π∆: 164/2004, άρθ. 5, 11,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας - ∆ιαδοχή συµβάσεων εργασίας ορισµένου 
χρόνου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 768 
Έτος: 2012 
Σύντοµη Περίληψη:  
- ∆ιαδοχικές συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου. Ερηµοδικία εκκαλούντος στην 
έφεση. 
- 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 µέχρι 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 



 

[56] 
 

διάταξης του άρθρου 559 αριθµ. 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∆ 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 
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ορισµένου χρόνου, που καταρτίσθηκαν µε το ∆ηµόσιο κλπ πριν από την έναρξη 
ισχύος 1) της ως άνω Οδηγίας 1999/70/ΕΚ, 2) των παραγράφων 7 και 8 του 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, 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). 
- Κατά το άρθρο 553 παρ. 1 ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται µόνο κατά των οριστικών 
αποφάσεων που δεν µπορούν να προσβληθούν µε ανακοπή ερηµοδικίας και έφεση 
και περατώνουν την όλη δίκη ή µόνο την δίκη για την αγωγή ή ανταγωγή. Εξάλλου, 
κατά το άρθρο 524 παρ. 3 ΚΠολ∆, σε περίπτωση ερηµοδικίας του εκκαλούντος η 
έφεση απορρίπτεται. Η απόρριψη της εφέσεως, λόγω ερηµοδικίας του εκκαλούντος, 
γίνεται κατ' ουσία και όχι κατά τύπους. Και τούτο διότι, παρόλο που στην 
πραγµατικότητα οι λόγοι εφέσεως δεν εξετάζονται ως προς το παραδεκτό και την 
βασιµότητά τους, θεωρείται, κατά πλάσµα του νόµου, ότι είναι αβάσιµοι και για την 
αιτία αυτή πάντοτε απορριπτέοι, αφού δεν δίδεται στο δικαστήριο η δυνατότητα 
εκδόσεως αντίθετης αποφάσεως περί παραδοχής τους. Εποµένως, εάν η έφεση, που 
ασκήθηκε κατά της πρωτόδικης αποφάσεως, απορριφθεί λόγω ερηµοδικίας του 
εκκαλούντος, προσβλητή µε το ένδικο µέσο της αναίρεσης είναι µόνο η (µη 
υποκείµενη πλέον σε ανακοπή ερηµοδικίας) απόφαση του Εφετείου, στην οποία 
ενσωµατώνεται η πρωτόδικη απόφαση. Και έτσι τα τυχόν σφάλµατα της απόφασης 
του πρώτου βαθµού, αφού επικυρώνεται από το Εφετείο, µπορούν να προταθούν µε 
την αίτηση αναιρέσεως ως σφάλµατα της δευτεροβάθµιας απόφασης, εφόσον 
αποτελούν και αναιρετικούς λόγους, παραδεκτώς προβαλλόµενους. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 648, 649, 669, 672,  
Οδηγίες: 1999/70/ΕΚ, 
Νόµοι: 2112/1920,  
Π∆: 164/2004,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας - Σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας και σύµβαση 
έργου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1229 
Έτος: 2012 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Σύµβαση εργασίας και σύµβαση έργου. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 648 επ. του ΑΚ και 6 επ. του Ν. 
765/43, που κυρώθηκε µε την υπ' αριθ. 324/46 πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου 
και διατηρήθηκε σε ισχύ µε το άρθρο 38 του Εισ.ΝΑΚ, προκύπτει ότι για το 
χαρακτηρισµό κάποιας σύµβασης ως σύµβασης εργασίας απαιτείται εκείνος που 
παρέχει την εργασία, να τελεί κατά την εκτέλεση της κάτω από τις οδηγίες και τον 
έλεγχο του εργοδότη, ο οποίος καθορίζει τον τρόπο, χρόνο, τόπο και έκταση της µέσα 
στα συµβατικά και νόµιµα όρια, κατά τρόπο δεσµευτικό για το µισθωτό, που 
υποχρεούται να ακολουθεί τις οδηγίες που παρέχονται σε αυτόν. Ο χαρακτήρας αυτός 
της συµβάσεως, ως συµβάσεως εργασίας δεν παραλλάσσει από το γεγονός ότι ο 
µισθωτός λόγω της φύσεως της παρεχοµένης εργασίας αναπτύσσει πρωτοβουλία, 
µέσα στα πλαίσια των όρων της συµβάσεως εργασίας, ως προς τον τρόπο εκτελέσεως 
αυτής ή όταν ο εργοδότης δεν ασκεί εµπράκτως το παραπάνω δικαίωµα του, ή όταν 
αφήνει περιθώριο πρωτοβουλιών στον εργαζόµενο, εφόσον το τελευταίο αυτό δεν 
εξικνείται µέχρι καταλύσεως της υποχρεώσεως υπακοής στον εργοδότη και 
δηµιουργίας ελεύθερης από τον έλεγχο του τελευταίου υπηρεσιακής δράσεως. Ο 
προσδιορισµός από τον εργοδότη του τόπου και του χρόνου είναι ενδεικτικό µεν 
στοιχείο της εξάρτησης όχι όµως και απόλυτο ενώ αν οι υπηρεσίες παρέχονται χωρίς 
οποιοδήποτε έλεγχο από τον εργοδότη ως προς τον τόπο, χρόνο και τρόπο παροχής 
της εργασίας δεν υπάρχει σύµβαση εργασίας. Εξάλλου διακρίνεται η παραπάνω 
σύµβαση από την αναφερόµενη στο άρθρο 681 του ΑΚ σύµβαση µισθώσεως έργου, 
προεχόντως γιατί µε τη σύµβαση εργασίας οι συµβαλλόµενοι αποβλέπουν στην 
εργασία που θα παρέχεται σε ορισµένο ή αόριστο χρόνο, ενώ µε τη σύµβαση 
µισθώσεως έργου οι συµβαλλόµενοι αποβλέπουν στην επίτευξη συγκεκριµένου 
αποτελέσµατος, η πραγµάτωση του οποίου συνεπάγεται τη λύση της συµβάσεως, 
ανεξάρτητα από το χρόνο επιτεύξεως του. Βασικό κριτήριο της διάκρισης είναι η 
σχέση του εργαζόµενου προς το αποτέλεσµα της εργασίας (ΑΠ 257/2006).  
- O ορθός χαρακτηρισµός της συµβατικής σχέσεως, που συνδέει τους 
συµβαλλόµενους, γίνεται από το δικαστήριο µετά από εκτίµηση όλων των 
συγκεκριµένων περιστάσεων, ώστε να κριθεί µε ποια συγκεκριµένη νοµική σχέση 
συνδέεται ο µισθωτός µε τον εργοδότη του, ανεξάρτητα από το νοµικό χαρακτήρα 
που έδωσαν τα συµβαλλόµενα µέρη στη συνδέουσα αυτά σχέση (ΟλΑΠ 18/2006).  
- Kατά το άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆, ιδρύεται λόγος αναίρεσης, αν παραβιάσθηκε 
κανόνας ουσιαστικού δικαίου. Τούτο συµβαίνει αν, για την εφαρµογή κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου, το δικαστήριο απαίτησε περισσότερα στοιχεία ή αρκέστηκε σε 
λιγότερα στοιχεία από εκείνα που αυτός απαιτεί, καθώς και αν το δικαστήριο 
προσέδωσε στον εφαρµοστέο κανόνα δικαίου έννοια διαφορετική από την αληθινή. 
Στην περίπτωση που το δικαστήριο έκρινε κατ' ουσίαν την υπόθεση, η παραβίαση 
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κανόνα ουσιαστικού δικαίου κρίνεται ενόψει των πραγµατικών περιστατικών που 
ανελέγκτως δέχθηκε ότι αποδείχθηκαν το δικαστήριο της ουσίας και της υπαγωγής 
αυτών στο νόµο, ιδρύεται δε ο λόγος αυτός, όταν το δικαστήριο εφάρµοσε το νόµο, 
παρότι τα πραγµατικά περιστατικά που δέχθηκε ότι αποδείχθηκαν δεν ήταν αρκετά 
για την εφαρµογή του ή δεν εφάρµοσε το νόµο, παρότι τα πραγµατικά περιστατικά 
που δέχθηκε αρκούσαν για την εφαρµογή του, καθώς και όταν προέβη σε εσφαλµένη 
υπαγωγή των πραγµατικών περιστατικών σε διάταξη στο πραγµατικό της οποίας αυτά 
δεν υπάγονται.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 648 επ., 681, 
ΕισΝΑΚ: 38, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1,  
Νόµοι: 765/1943,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας - Σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας και σύµβαση 
έργου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 905 
Έτος: 2012 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας και σύµβαση έργου.Ασφαλιστικός υπάλληλος και 
ασφαλιστικός σύµβουλος. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 648 επ. ΑΚ και 6 του Ν. 765/1943, που διατηρήθηκε 
σε ισχύ µε το άρθρο 38 ΕισΝΑΚ, προκύπτει ότι σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας 
υπάρχει όταν οι συµβαλλόµενοι µε τους όρους της συµφωνίας τους αποβλέπουν στην 
παροχή της εργασίας που συµφωνήθηκε και στο µισθό, ανεξάρτητα από τον τρόπο 
καθορισµού και καταβολής του και ο εργαζόµενος υπόκειται σε νοµική και 
προσωπική εξάρτηση από τον εργοδότη, η οποία εκδηλώνεται µε το δικαίωµα του 
τελευταίου να δίνει δεσµευτικές για τον εργαζόµενο οδηγίες, ως προς τον τρόπο, τόπο 
και χρόνο παροχής των υπηρεσιών του και να ασκεί εποπτεία και έλεγχο για τη 
διαπίστωση της συµµόρφωσης του προς αυτές (ΟλΑΠ 28/2005 ). Η σύµβαση αυτή 
διακρίνεται από την αναφερόµενη στο άρθρο 681 ΑΚ σύµβαση µισθώσεως έργου, επί 
της οποίας δεν έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας, κυρίως γιατί 
µε τη σύµβαση εργασίας οι συµβαλλόµενοι αποβλέπουν στην επίτευξη του 
συµφωνηθέντος τελικού αποτελέσµατος, η πραγµάτωση του οποίου συνεπάγεται την 
αυτόµατη λύση της µεταξύ τους συµβατικής σχέσης, υπαλληλικής συµβάσεως. Ο 
χαρακτηρισµός δε µιας συµβάσεως, ως εργασίας ή έργου ανήκει στη δικαιοδοσία του 
δικαστηρίου, το οποίο θα κρίνει µε βάση τα περιστατικά τα οποία θα προκύψουν από 
την αποδεικτική διαδικασία, ανεξάρτητα από το νοµικό χαρακτήρα που έδωσαν στην 
έννοµη σχέση τα συµβαλλόµενα µέρη (ΟλΑΠ 19/2007, ΟλΑΠ 18/2006).  
- Κατά το άρθρο 6 του Ν. 2527/1997, για τη σύναψη συµβάσεων µισθώσεως έργου 
από υπηρεσίες και νοµικά πρόσωπα του δηµοσίου τοµέα, στον οποίο υπάγονται, ως 
προς τις προσλήψεις του προσωπικού της και η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος και 
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οι θυγατρικές της (άρθρο µόνο του Π.∆. 307/1996), µε φυσικά πρόσωπα, σύµφωνα µε 
τις διατάξεις των άρθρων 681 επ. ΑΚ ή µε άλλες διατάξεις απαιτείται προηγούµενη 
έκδοση ΚΥΑ στην οποία, πλην άλλων, καθορίζεται το συγκεκριµένο έργο που πρέπει 
να εκτελεσθεί σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, το συνολικό ποσό της αµοιβής του 
αναδόχου, ο τόπος εκτελέσεως του έργου, καθώς και ότι το έργο δεν ανάγεται στον 
κύκλο των συνήθων καθηκόντων των υπαλλήλων του οικείου φορέα και αιτιολογία 
για τους λόγους που δεν µπορεί να εκτελεσθεί από υπαλλήλους του. Σύµβαση 
µίσθωσης έργου που καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες, είναι αυτοδικαίως και 
καθ' ολοκληρίαν άκυρη. Περαιτέρω, επί διαδοχικών συµβάσεων εργασίας ή έργου, 
που καταρτίσθηκαν από το ∆ηµόσιο, κλπ. πριν από την έναρξη ισχύος της Οδηγίας 
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 10/7/1999) και 
ενσωµατώθηκε στην ελληνική έννοµη τάξη µε τα Π∆ 81/2003 και 164/2004 και των 
παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 103 του Συντάγµατος, που προστέθηκαν κατά την 
αναθεώρηση του έτους 2001 και ισχύουν από 18/4/2001, µε τις τελευταίες των 
οποίων απαγορεύεται η µονιµοποίηση του προσλαµβανόµενου ως άνω προσωπικού 
(µε συµβάσεις έργου ή διαδοχικές συµβάσεις ορισµένου χρόνου), ακόµη και σε 
περίπτωση που οι εργαζόµενοι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, δεν 
εφαρµόζονται οι ως άνω συνταγµατικές και άλλες διατάξεις, διότι αυτές (συµβάσεις 
έργου ή εργασίας) έχουν προσλάβει ήδη κατά το χρόνο που εκτείνεται η έννοµη 
σχέση και το αντικείµενο της, δηλαδή πριν από την έναρξη ισχύος των 
συνταγµατικών και λοιπών διατάξεων, τον χαρακτήρα της συµβάσεως εργασίας 
αορίστου χρόνου, κατ' ορθό νοµικό χαρακτηρισµό, ακόµη και αν κατά την πρόσληψη 
ή την κατάρτιση των συµβάσεων αυτών, παραβιάσθηκαν οι διατάξεις της κείµενης 
νοµοθεσίας, που διέπει την πρόσληψη ή την κατάρτιση της συµβάσεως, των 
διατάξεων του άρθρου 21 του Ν. 2190/194 και του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997 
(Ολ.ΑΠ 7/2011, ΑΠ 15/2012, ΑΠ 1233/2011, ΑΠ 1618/2011).  
- Ο ασφαλιστικός σύµβουλος, που είναι φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, κατά το άρθρο 16 
του Ν. 1569/1985, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 13 του Ν. 2170/1993, µελετά 
την αγορά, παρουσιάζει και προτείνει λύσεις ασφαλιστικής κάλυψης των αναγκών 
των πελατών µε ασφαλιστικές συµβάσεις για λογαριασµό ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων ή ασφαλιστικών πρακτορείων ή µεσιτών, µε βάση σύµβαση, έναντι 
προµηθείας, για την πρόσκτηση εργασιών. Ο ασφαλιστικός σύµβουλος δεν έχει 
δικαίωµα υπογραφής ασφαλιστηρίων. Η σχέση που συνδέει τον ασφαλιστικό 
σύµβουλο µε την ασφαλιστική επιχείρηση ή τον ασφαλιστικό πράκτορα ή το µεσίτη 
ασφαλίσεων είναι σύµβαση έργου. Η ιδιότητα του ασφαλιστικού υπαλλήλου (κατ' 
άρθρο 19 παρ. 3 του Ν. 1569/1985, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 14 του Ν. 
2170/1993), είναι ασυµβίβαστη µε την ιδιότητα του ασφαλιστικού συµβούλου. Η 
αµέσως παραπάνω διάταξη δεν απαγγέλλει ρητώς ακυρότητα της συµβάσεως 
εξαρτηµένης εργασίας που καταρτίζεται µεταξύ της ασφαλιστικής εταιρείας και του 
µισθωτού της, ο οποίος παραλλήλως έχει την ιδιότητα του ασφαλιστικού συµβούλου, 
ούτε δε από το συναγόµενο από την ερµηνεία της εν λόγω διατάξεως σκοπό, που 
συνίσταται στην αποφυγή συγχύσεως των καταναλωτών, µπορεί να εξαχθεί 
συµπέρασµα ότι η εν λόγω ρύθµιση αποβλέπει στην επαγωγή ακυρότητας της 
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συµβάσεως εργασίας, πράγµα άλλωστε που ήταν αντίθετο µε το συνταγµατικώς 
προστατευόµενο δικαίωµα της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας και της 
συµµετοχής στην οικονοµική ζωή της χώρας (άρθρο 5 παρ.1 του Συντάγµατος).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 648 επ., 681, 
Νόµοι: 765/1943, άρθ. 6, 
Νόµοι: 2527/1997, άρθ. 6,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Συνταξιοδότηση - Αποζηµίωση λόγω συνταξιοδότησης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1493 
Έτος: 2012 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Αποζηµίωση λόγω συνταξιοδότησης. Τράπεζα της Ελλάδος. Παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου. 
- Σύµφωνα µε την διάταξη του αρθρ. 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 αρθρ. 6§1 του Ν. 
2112/1920 ή του Β.∆. της 18/18-7-1920 ή το προβλεπόµενο από τον οικείο 
ασφαλιστικό οργανισµό όριο ηλικίας και, αν δεν προβλέπεται αυτό, το 65° έτος της 
ηλικίας τους, αποχωρώντας από την εργασία τους µε την συγκατάθεση του εργοδότη, 
δικαιούνται το ήµισυ της οριζόµενης από τον Ν. 2112/1920 ή το ανωτέρω Β.∆. 
αποζηµίωσης για την περίπτωση της απροειδοποίητης καταγγελίας της σύµβασης 
εργασίας. Η αποζηµίωση αυτή υπολογίζεται σύµφωνα µε το αρθρ. 5 παρ. 1 και 2 του 
νόµου αυτού. Περαιτέρω, µε τις διατάξεις του αρθρ. 8 εδ. β΄ και γ΄ του ίδιου νόµου, 
που προστέθηκαν µε το αρθρ. 8§4 του Ν∆ 3789/1957 και αντικαταστάθηκαν µε το 
αρθρ. 5§1 του Ν. 435/1976, ορίζονται τα εξής: Μισθωτοί γενικά που υπάγονται στην 
ασφάλιση οποιουδήποτε ασφαλιστικού οργανισµού για την χορήγηση σύνταξης, 
εφόσον συµπλήρωσαν ή συµπληρώνουν τις προϋποθέσεις για τη λήψη πλήρους 
σύνταξης γήρατος, µπορούν, εάν µεν έχουν την ιδιότητα του εργατοτεχνίτη να 
αποχωρούν από την εργασία, εάν δε έχουν την ιδιότητα του υπαλλήλου είτε να 
αποχωρούν είτε να αποµακρύνονται από την εργασία από µέρους του εργοδότη τους. 
Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, οι µεν επικουρικά ασφαλισµένοι λαµβάνουν τα 
40%, οι δε µη επικουρικά ασφαλισµένοι τα 50% της αποζηµίωσης, την οποία 
δικαιούνται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις για την περίπτωση της 
απροειδοποίητης καταγγελίας της σύµβασης εργασίας από µέρους του εργοδότη. Για 
την χορηγούµενη ως άνω µειωµένη αποζηµίωση προς τους αποχωρούντες ή τους 
αποµακρυνόµενους µισθωτούς εφαρµόζονται όσα ορίζονται στις διατάξεις των αρθρ. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, και 9 του ν. 3198/1955, καθώς και εκείνες του ν. 2112/1920 ή του 
Β∆ της 16/18-7-1920, πλην των διατάξεων που αφορούν την προειδοποίηση. Από την 
αντιπαραβολή των δύο ως άνω εδαφίων του άρθρου 8 του Ν. 3198/1955, η θέσπιση 
των οποίων αποσκοπούσε στην παροχή κινήτρων για την ανανέωση του προσωπικού 
των επιχειρήσεων µε την έξοδο των παλαιών ή υπερηλίκων και την είσοδο νέων 
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εργατοτεχνιτών ή υπαλλήλων, την ευρύτερη διατύπωση του δευτέρου εδαφίου και 
την θέσπιση µε το εδάφιο αυτό δυνατότητας λύσης της εργασιακής σύµβασης µε 
µονοµερείς ενέργειες των συµβληθέντων (αποχώρηση εργαζοµένου ή καταγγελία 
εργοδότη), στις οποίες ο νόµος προσδίδει τις ανωτέρω συνέπειες, συνάγονται τα 
ακόλουθα: α) Η εφαρµογή του πρώτου εδαφίου της άνω διάταξης προϋποθέτει ρητώς 
µισθωτούς που συνδέονται µε σχέση εργασίας αόριστης διάρκειας και δεν 
επεκτείνεται και σε εκείνους που η εργασιακή τους σχέση είναι ορισµένου χρόνου, 
όπως είναι και η σύµβαση των εργαζοµένων που έχουν προσχωρήσει σε κανονισµό 
του εργοδότη, µε τον οποίο προβλέπεται η αποχώρηση από την εργασία µε τη 
συµπλήρωση ορίου ηλικίας. Στην περίπτωση, όµως, που µε τον κανονισµό έχει 
παράλληλα, προβλεφθεί δυνατότητα πρόωρης λύσης της σύµβασης, τότε ενυπάρχει 
διαλυτική αίρεση, εφόσον δε αυτή πληρωθεί, η σύµβαση εργασίας µεταπίπτει 
εξαρχής σε αόριστου χρόνου (ΟλΑΠ 1110/86). β) Σε αντίθεση προς το δεύτερο 
εδάφιο, για την εφαρµογή του οποίου προσαπαιτείται η συµπλήρωση των 
προϋποθέσεων για λήψη πλήρους σύνταξης γήρατος, το πρώτο εδάφιο δεν αξιώνει 
την συνδροµή του στοιχείου αυτού, γ) Η εφαρµογή του πρώτου εδαφίου προϋποθέτει, 
εκτός άλλων και τη συγκατάθεση του εργοδότη για την αποχώρηση του µισθωτού. Η 
συγκατάθεση (συναίνεση) αυτή πρέπει να παρέχεται πριν από την αποχώρηση του 
µισθωτού, δύναται δε να είναι έγγραφη ή προφορική, ρητή ή σιωπηρή, αρκεί, στην 
τελευταία περίπτωση, να είναι σαφής και αναµφίβολη. Τέτοια συγκατάθεση µπορεί 
να προβλεφθεί και να παρασχεθεί εκ των προτέρων µε τον Κανονισµό, όταν 
διαλαµβάνεται σε αυτόν ότι είναι υποχρεωτική για τον εργοδότη, µετά πάροδο 
ορισµένου χρόνου, η αποδοχή της πρόωρης παραίτησης του µισθωτού. Στην 
περίπτωση αυτή ο εργοδότης, κατά την κατάρτιση του κανονισµού, αυτοδεσµεύεται 
συµβατικά έκτοτε, παρέχοντας εκ των προτέρων την συγκατάθεσή του στην 
παραίτηση του υπαλλήλου, οποτεδήποτε ήθελε αυτή υποβληθεί.  
- Η ευθεία παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου, η οποία θεµελιώνει τον 
αναιρετικό λόγο που προβλέπεται από τον αριθµό 1 του άρθρου 559 ΚΠολ∆, 
συντελείται, όταν το δικαστήριο εφαρµόζει τέτοιον κανόνα, µολονότι κατά τις 
παραδοχές της σχετικής απόφασής του δεν υπήρχαν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του 
ή, αντίθετα, όταν αυτό δεν εφαρµόζει τέτοιον κανόνα, αν και σύµφωνα µε τις 
παραδοχές της απόφασής του υπήρχαν οι πραγµατικές προϋποθέσεις εφαρµογής του. 
Η παραβίαση εκδηλώνεται είτε µε ψευδή ερµηνεία είτε µε κακή εφαρµογή, δηλ. µε 
εσφαλµένη υπαγωγή (ΟλΑΠ 7/2005).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1,  
Νόµοι: 2112/1920, άρθ. 6,  
Νόµοι: 3198/1955, άρθ. 8,  
Νόµοι: 435/1976,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Συνταξιοδότηση - Αποζηµίωση λόγω συνταξιοδότησης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 9 
Έτος: 2012 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Αποζηµίωση λόγω συνταξιοδότησης. ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΤΕ" (ΑΤΠΕ ΑΤΕ). 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 1 και 22 παρ. 5 του ισχύοντος Συντάγµατος, 
που ορίζουν ότι "οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόµου" (4 παρ. 1) και "το κράτος 
µεριµνά για την κοινωνική ασφάλιση των εργαζοµένων, όπως νόµος ορίζει" (22 παρ. 
5), προκύπτει δέσµευση του νοµοθέτη, ο οποίος δεν δύναται, κατά τη ρύθµιση 
ουσιωδώς όµοιων πραγµάτων, σχέσεων ή καταστάσεων και κατηγοριών προσώπων, 
να µεταχειρίζεται τις περιπτώσεις αυτές κατά τρόπο ανόµοιο, εισάγοντας εξαιρέσεις 
και κάνοντας διακρίσεις, εκτός αν η διαφορετική ρύθµιση δεν είναι αυθαίρετη αλλά 
επιβάλλεται από λόγους γενικότερου κοινωνικού ή δηµόσιου συµφέροντος, η 
συνδροµή του οποίου υπόκειται στον έλεγχο των δικαστηρίων. Η δέσµευση δε αυτή 
του νοµοθέτη υφίσταται και κατά την εκδήλωση της κρατικής µέριµνας για την 
κοινωνική ασφάλιση των εργαζοµένων και επιβάλλει τη συµµετοχή αυτών στο 
σύστηµα παροχών και αντιπαροχών της κοινωνικής ασφάλισης, µεταξύ των οποίων 
και η παροχή εφάπαξ βοηθήµατος - αποζηµίωσης στους εξ αυτών αποχωρούντες από 
την ενεργό υπηρεσία, µε ίσους όρους. Έτσι, η συνταγµατικώς επιτρεπτή εισαγωγή µε 
νόµο, ανώτατου ορίου στο παρεχόµενο από το φορέα εφάπαξ βοήθηµα, τελεί υπό την 
προϋπόθεση, ότι αυτό δεν έχει αµιγώς ανταποδοτικό χαρακτήρα, το ασφαλιστικό 
δηλαδή κεφάλαιο από το οποίο καταβάλλεται, δεν σχηµατίζεται αποκλειστικά, κατά 
τη νοµοθεσία που το διέπει, µε κρατήσεις από τις αποδοχές των ασφαλισµένων αλλά 
συµµετέχουν στο σχηµατισµό του και άλλοι, ιδίως κοινωνικοί πόροι ή ουσιώδεις 
επιβαρύνσεις τρίτων. Όταν όµως το κεφάλαιο αυτό σχηµατίζεται αποκλειστικά µε 
κρατήσεις από τις αποδοχές των ασφαλισµένων και έχει εποµένως αµιγώς 
ανταποδοτικό χαρακτήρα, η επιβολή νοµοθετικά ανώτατου ορίου στην παροχή του 
εφάπαξ βοηθήµατος παραβιάζει την κατά το άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγµατος αρχή 
της ισότητας, αφού ενέχει αδικαιολόγητα δυσµενή διάκριση σε βάρος των υπαλλήλων 
οι οποίοι, ως εκ του µακρού χρόνου υπηρεσίας τους και των υψηλών αποδοχών τους, 
υποβλήθηκαν σε µεγαλύτερες κρατήσεις και παρά ταύτα θα λάβουν την ίδια εφάπαξ 
αποζηµίωση µε τους συναδέλφους τους, οι οποίοι, ως εκ του µικρού χρόνου 
υπηρεσίας τους και των χαµηλών αποδοχών τους, υποβλήθηκαν σε µικρότερες 
κρατήσεις, παρά τον από τις ίδιες διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 του Συντάγµατος 
κανόνα, ότι το µέγεθος της εφάπαξ αποζηµίωσης, υπολογιζόµενο µε βάση το χρόνο 
υπηρεσίας και τις αποδοχές του εργαζοµένου είναι ανάλογο προς τις εισφορές που 
καταβλήθηκαν από αυτόν. Εξάλλου, η Φ46/3239/23.2.1987 απόφαση του Υπουργού 
Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, µε την οποία ανασυντάχθηκε, 
τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε το καταστατικό του Ταµείου Συντάξεων και 
Πρόνοιας Προσωπικού Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ Β' 108) ορίζει στο 
άρθρο 2 παρ. 2, ότι η ασφάλιση που ασκείται από το εν λόγω Ταµείο ενεργείται από 
δύο κλάδους, τον Κλάδο Συντάξεων και τον Κλάδο Πρόνοιας, από τον οποίο 
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χορηγούνται τα εφάπαξ βοηθήµατα και στο άρθρο 9 παρ. 3 ότι: "Για τον Κλάδο 
Πρόνοιας (εφάπαξ βοήθηµα) πόροι είναι: α) εισφορά του ασφαλισµένου ίση µε 3% 
που υπολογίζεται στις πάσης φύσεως αποδοχές του για κάθε πραγµατική υπηρεσία 
στην AT.Ε., β) εισφορά του εργοδότη ίση µε 3% που υπολογίζεται στις πάσης 
φύσεως αποδοχές του ασφαλισµένου για κάθε πραγµατική υπηρεσία στην Α.Τ.Ε., γ) 
ποσοστό από τα έσοδα που προέρχονται από τις ασφαλιστικές εργασίες του εργοδότη 
ή θυγατρικών των εταιριών. Το πιο πάνω ποσοστό καθορίζεται µέσα στο πρώτο 
εξάµηνο κάθε χρόνου µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του εργοδότη, δ) 
ποσοστό προµήθειας από τις ασφαλιστικές εργασίες της Τράπεζας σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 13 του Ν. 1256/1982. Το ποσό αυτό καθορίζεται 
κάθε χρόνο µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Τράπεζας, ε) οι τόκοι και 
γενικά οι πρόσοδοι των κεφαλαίων και κάθε άλλου περιουσιακού στοιχείου του 
Κλάδου Πρόνοιας". Εξάλλου, η ίδια ως άνω υπουργική απόφαση στο άρθρο 34 
ορίζει, ότι: "1. Οι ασφαλισµένοι του Κλάδου (νοείται Πρόνοιας) δικαιούνται εφάπαξ 
βοηθήµατος υπό τις προϋποθέσεις: α)... β) Εφόσον αποχωρήσουν από την υπηρεσία 
της Τράπεζας λόγω συµπλήρωσης του ορίου ηλικίας που προβλέπεται από τον 
Οργανισµό της ή για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, εφόσον έχουν χρόνο 
πραγµατικής υπηρεσίας στην Αγροτική Τράπεζα, ασφαλισµένη στον Κλάδο 
Πρόνοιας, όχι από αναγνώριση, πέντε (5) τουλάχιστον ετών, 2) το εφάπαξ βοήθηµα 
υπολογίζεται στον τελευταίο ετήσιο µισθό, όπως αυτός καθορίζεται στην εποµένη 
παράγραφο, κατά την ακόλουθη κλίµακα: 4% για κάθε χρόνο ασφάλισης από του 1ου 
µέχρι και του 10ου, 8% για κάθε χρόνο ασφάλισης από του 11ου µέχρι και του 15ου, 
10% για κάθε χρόνο ασφάλισης από του 16ου µέχρι και του 32ου, 3) για την 
εφαρµογή των διατάξεων της προηγουµένης παραγράφου ... ετήσιος µισθός λογίζεται 
το άθροισµα δεκατεσσάρων (14) µισθών βάσης, µε βάση το µήνα εξόδου του 
ασφαλισµένου από την υπηρεσία, προσαυξηµένων µε τα επιδόµατα - πολυετούς 
υπηρεσίας, βαθµού θέσεως, επιστηµονικής απόδοσης, γάµου, τέκνων και αυτόµατης 
τιµαριθµικής αναπροσαρµογής (Α.Τ.Α.), 4) αν διακοπεί η χορήγηση των επιδοµάτων 
γάµου, τέκνων και θέσεως πριν από τη συµπλήρωση πενταετίας, για τον καθορισµό 
του εφάπαξ βοηθήµατος λαµβάνονται ποσοστά των επιδοµάτων αυτών ως εξής: Αν ο 
ασφαλισµένος αποχώρησε από την υπηρεσία µέσα στον πρώτο χρόνο από τη 
διακοπή, λαµβάνεται υπόψη το 90% του επιδόµατος, µέσα στο δεύτερο χρόνο το 
80%, µέσα στον τρίτο χρόνο το 70%, µέσα στον τέταρτο χρόνο το 60% και µέσα στον 
πέµπτο χρόνο το 50%. Μετά τον πέµπτο χρόνο διακοπής του επιδόµατος δεν 
υπολογίζονται τα επιδόµατα γάµου, τέκνων και θέσεως για τον καθορισµό του 
εφάπαξ βοηθήµατος". Περαιτέρω, το άρθρο 37 του Ν. 2084/1992 (ΦΕΚ Α' 165), το 
οποίο εντάσσεται στο ∆' Κεφάλαιο του έχοντος τον τίτλο "Ρυθµίσεις για τους 
ασφαλιζόµενους στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης από 1.1.1993" Τρίτου Μέρους 
του εν λόγω νόµου, ορίζει ότι: "Η συνολική εισφορά ασφάλισης για εφάπαξ βοήθηµα 
σε φορείς ασφάλισης πρόνοιας ορίζεται σε ποσοστό 4% και βαρύνει αποκλειστικά 
τους ασφαλισµένους". Εξάλλου, ο ίδιος Ν. 2084/1992 στο άρθρο 57 του ∆' 
Κεφαλαίου του Τετάρτου Μέρους του, έχοντος τον τίτλο "Ρυθµίσεις για τους 
ασφαλισµένους µέχρι 31.12.1992" ορίζει τα εξής: "1. Η προβλεποµένη από τις οικείες 
διατάξεις των φορέων ασφαλίσεως πρόνοιας των Υπαλλήλων των Τραπεζών: 
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Εθνικής, Ελλάδος και Κτηµατικής, Αγροτικής, Ε.Τ.Β.Α., Ιονικής και Λαϊκής και 
Εµπορικής, του Ο.Τ.Ε. και του Κλάδου Πρόνοιας του Ταµείου Ασφαλίσεως 
Προσωπικού Ασφαλιστικής Εταιρίας "Η Εθνική" που χορηγούν εφάπαξ βοηθήµατα, 
η εισφορά του εργοδότη µειώνεται προοδευτικά αρχής γενοµένης από 1.1.1993 κατά 
το 1/10 για κάθε έτος. Η κατά τα άνω µειούµενη εισφορά προστίθεται αντίστοιχα 
στην εργοδοτική εισφορά υπέρ του φορέα κύριας σύνταξης, στον οποίο υπάγονται 
ασφαλισµένοι των φορέων ή κλάδων ασφάλισης πρόνοιας πλην του Κλάδου 
Πρόνοιας του Ταµείου Ασφαλίσεως Προσωπικού Εµπορικής Τράπεζας, η οποία 
προστίθεται στην εργοδοτική εισφορά υπέρ του Ταµείου Επικουρικής Ασφαλίσεως 
Προσωπικού Εµπορικής Τράπεζας της Ελλάδος 2) ... 3) Το ακαθάριστο ποσό του 
εφάπαξ βοηθήµατος που χορηγούν οι φορείς ασφάλισης πρόνοιας της παρ. 1 του 
άρθρου αυτού για 35 έτη ασφάλισης, δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 
10.000.000 δραχµών. Επιπλέον ποσό εφάπαξ βοηθήµατος προβλεπόµενο από τις 
καταστατικές διατάξεις των φορέων χορηγείται µειωµένο κατά το 1/6 για κάθε έτος 
από 1.1. 1993 και µετά. Για χρόνο ασφάλισης µικρότερο ή µεγαλύτερο των 35 ετών, 
το παραπάνω ποσό µειούται ή αυξάνεται αναλόγως των ετών ασφάλισης, 4) (όπως 
ίσχυε κατά τον κρίσιµο εν προκειµένω χρόνο, πριν, δηλαδή, αντικατασταθεί µε την 
παρ. 4 του άρθρου 84 του Ν. 2676/99 ΦΕΚ Α' 1). Με απόφαση του Υπουργού Υγείας 
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναπροσαρµόζεται κάθε φορά το ανώτατο 
όριο του εφάπαξ βοηθήµατος της προηγουµένης παραγράφου µέχρι του εκάστοτε 
ποσοστού αύξησης των συντάξεων των δηµοσίων υπαλλήλων". Κατ' εξουσιοδότηση 
της τελευταίας αυτής διατάξεως της παρ. 4 του άρθρου 57 του Ν. 2084/92, εκδόθηκαν 
υπουργικές αποφάσεις και, ειδικότερα, η απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (7/οικ. 1231/1.6.93 (ΦΕΚ Β' 404) και οι αποφάσεις του 
Υφυπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 7/οικ. 1490/24.8.94 
(ΦΕΚ Β' 653) και 7/οικ. 1237/6.7. 95 (ΦΕΚ Β' 646)), µε τις οποίες 
αναπροσαρµόσθηκε το ανώτατο όριο του εφάπαξ βοηθήµατος για τα έτη 1993, 1994 
και 1995, αντιστοίχως. Επειδή, από τις εκτεθείσες στην προηγούµενη σκέψη 
διατάξεις συνάγεται ότι το παρεχόµενο εφάπαξ βοήθηµα έχει αµιγώς ανταποδοτικό 
χαρακτήρα, αφού το ασφαλιστικό Κεφάλαιο του Κλάδου Πρόνοιας του ανωτέρω 
Ταµείου σχηµατιζόταν κα' όλο το χρόνο ασφαλίσεως του καθ' ου µόνο από 
ασφαλιστικές εισφορές και όχι από άλλους πόρους και, ειδικότερα, σχηµατιζόταν 
αρχικώς µεν από ισόποσες ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλισµένων και της 
εργοδότριας Τράπεζας, οι οποίες υπολογίζονταν επί των αυτών αποδοχών των 
ασφαλισµένων, από δε 1.1. 1993 και έως την έξοδο του καθ' ου από την ενεργό 
ασφάλιση και πάλι από εισφορές τόσο των ασφαλισµένων, όσο και της εργοδότριας 
Τράπεζας µε τη διαφορά ότι οι εισφορές της εργοδότριας Τράπεζας έβαιναν συνεχώς 
µειούµενες. Και ναι µεν στις περιπτώσεις γ' έως ε' της παραγράφου 3 του άρθρου 9 
του Καταστατικού του ανωτέρω Ταµείου προβλέπονταν ως πόροι του Κλάδου 
Πρόνοιας και άλλα έσοδα (από τις ασφαλιστικές εργασίες της εργοδότριας Τράπεζας 
ή θυγατρικών της εταιριών, τόκοι και γενικά πρόσοδοι των κεφαλαίων και κάθε 
άλλου περιουσιακού στοιχείου του Κλάδου Πρόνοιας του εν λόγω Ταµείου) πλην των 
ασφαλιστικών εισφορών, τα έσοδα όµως αυτά, εν πολλοίς αόριστα και υποθετικά, δεν 
µπορούν να αποτελέσουν ασφαλές κριτήριο για το χαρακτηρισµό του επιδίκου εφ' 
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άπαξ βοηθήµατος ως ανταποδοτικού ή µη, διότι δεν προκύπτει ότι συνέβαλαν, κατά 
τρόπο σταθερό και µόνιµο, στο σχηµατισµό του ασφαλιστικού κεφαλαίου του 
ανωτέρω Κλάδου Πρόνοιας.  
Συνεπώς, οι διατάξεις του άρθρου 57 παρ. 3 του Ν. 2084/1992, κατά το µέρος που 
θεσπίζουν περιορισµό του ανωτάτου ορίου του εφάπαξ βοηθήµατος που χορηγείται 
στους ασφαλισµένους του ανωτέρω Ταµείου, οι οποίοι εξέρχονται από την ενεργό 
ασφάλιση κατά το χρονικό διάστηµα από 1.1.1993 έως την πλήρη κατάργηση της 
καταβαλλοµένης στον Κλάδο Πρόνοιας του Ταµείου εργοδοτικής εισφοράς, 
αντίκεινται στα άρθρα 4 παρ. 1 και 22 παρ. 5 του Συντάγµατος. Εξ άλλου, η ως άνω 
διάκριση, εν όψει του αµιγώς ανταποδοτικού χαρακτήρα της παροχής, σύµφωνα µε 
όσα έχουν γίνει δεκτά, δεν δικαιολογείται από λόγους γενικότερου κοινωνικού ή 
δηµοσίου συµφέροντος, λαµβανοµένης υπόψη και της δίκαιης στάθµισης, η οποία 
πρέπει να υφίσταται µεταξύ του γενικού συµφέροντος και του συµφέροντος του 
ατόµου για καταβολή της ασφαλιστικής παροχής, όταν αυτή, ως περιουσιακό 
δικαίωµα, προέρχεται, όπως στην προκειµένη περίπτωση, από τις ασφαλιστικές 
εισφορές του ασφαλισµένου έτσι, ώστε βασίµως να προσδοκάται από αυτόν και στο 
πλαίσιο της κρατικής µέριµνας για την κοινωνική ασφάλιση των εργαζοµένων, η 
αποχή από κάθε επέµβαση και η προστασία του εν λόγω δικαιώµατος του (ΑΕ∆ 
5/2007, Ολ.ΑΠ 17/2005). Τέλος, στο άρθρο 24 παρ. 5 του Καταστατικού του 
αναιρεσείοντος ορίζονται τα εξής: "για όσους αποχωρήσουν σε διάστηµα µιας 
πενταετίας από της ενάρξεως εφαρµογής του παρόντος καταστατικού δεν λαµβάνουν 
λιγότερα από αυτά που θα ελάµβαναν αν ο υπολογισµός γινόταν µε τον παλαιό τρόπο 
υπολογισµού", δηλαδή παλαιό καταστατικό και πλαφόν του ν. 2080/1992. Στην 
προκείµενη περίπτωση το Εφετείο δέχτηκε µε την προσβαλλόµενη απόφαση τα εξής: 
Ο αναιρεσίβλητος προσλήφθηκε από την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος µε 
σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας την 5-8-1970 και αποχώρησε από την εργασία του σ' 
αυτή την 3-7-2005 έχοντας συµπληρώσει 34 έτη, 10 µήνες και 28 ηµέρες συνεχούς 
υπηρεσίας. Το αναιρεσείον ταµείο καθολικός διάδοχος του κλάδου προνοίας του 
ταµείου συντάξεως και προνοίας προσωπικού ΑΤΕ (αρθ. 20 παρ. 6 ν. 3029/02) και µε 
σκοπό µεταξύ άλλων την χορήγηση εφάπαξ βοηθήµατος στους ασφαλισµένους σ' 
αυτό υπαλλήλους της ΑΤΕ κατέβαλε στον αναιρεσίβλητο λόγω της αναχώρησής του 
µε την αρθ. 1379/117/5-7-2005 πράξη απονοµής εφάπαξ το ποσό των 102.990,77 
ευρώ ως εφάπαξ βοήθηµα σύµφωνα µε το αρθ. 17 του µε ηµεροµηνία έναρξης ισχύος 
την 9-2-04 καταστατικού του (Φ/80000/23358/1107 ΚΥΑ Οικονοµίας, και 
Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ΦΕΚ 2B/7-1-2007). 
Σύµφωνα όµως µε το υπ' αρθ. 24 παρ. 5 του παραπάνω καταστατικού που 
περιλαµβάνει µεταβατικές διατάξεις για όσους αποχωρήσουν σε διάστηµα µιας 
πενταετίας από την έναρξη εφαρµογής του παρόντος καταστατικού δεν λαµβάνουν 
λιγότερα απ' αυτά που θα ελάµβαναν αν ο υπολογισµός γινόταν µε τον παλιό τρόπο 
υπολογισµού (παλαιό καταστατικό και πλαφόν N. 2084/92). Κατά το αµέσως 
παραπάνω άρθρο, που εφαρµόζεται και στην περίπτωση του αναιρεσιβλήτου, αφού 
αυτός αποχώρησε την 3-7-2005, δηλαδή εντός πενταετίας από την έναρξη εφαρµογής 
του καταστατικού, και εφόσον ο υπολογισµός του εφάπαξ βοηθήµατος γινόταν µε το 
παλαιό καταστατικό χωρίς την εφαρµογή του άρθρου 57 παρ. 3 του ν.2084/92,ως 
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αντισυνταγµατικό, ο αναιρεσίβλητος δικαιούται ως εφάπαξ βοήθηµα το ποσό των 
158.590,81 ευρώ (το ύψος του οποίου δεν αµφισβητεί το εναγόµενο). 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1,  
Σ: 4, 5, 22,  
Νόµοι: 2084/1992, άρθ. 57,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Χρόνος εργασίας - Υπερωριακή απασχόληση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1546 
Έτος: 2011 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Υπερωριακή απασχόληση. Χορήγηση άδειας υπερωριακής εργασίας από τον 
Υπουργό Εργασίας. 
- Κατά την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν∆ 515/1970, "περί χρονικών ορίων εργασίας 
µισθωτών ", όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε µε το άρθρο 1 του Ν∆ 264/1973, " 
∆ι' αποφάσεων του Υπουργού Απασχολήσεως (Εργασίας) εκδιδοµένων εκάστοτε 
µετά γνώµην του Ανωτάτου Συµβουλίου Εργασίας δύναται να χορηγείται κατά 
περίπτωσιν άδεια απασχολήσεως των µισθωτών πασών των επιχειρήσεων και 
εργασιών εν γένει ως και του ∆ηµοσίου και των Ν.Π.∆.∆., επιπλέον των δι' εκάστην 
κατηγορίαν επιτρεποµένων ανωτάτων ορίων υπερωριακής απασχόλησης εις 
περιπτώσεις : α) Επειγούσης φύσεως εργασίας η εκτέλεσις της οποίας κρίνεται 
απολύτως επιβαλλόµενη ως µη επιδεχόµενη αναβολήν. Β) Εξαιρετικώς επειγούσης 
ανάγκης εξυπηρετήσεως των Ενόπλων ∆υνάµεων, του ∆ηµοσίου και Ν.Π.∆.∆. ∆ια 
την ανωτέρω υπερωριακήν απασχόλησιν το ωροµίσθιο των µισθωτών καταβάλλεται 
προσαυξηµένον κατά 75%. Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι, αν ο Υπουργός 
Εργασίας χορηγήσει άδεια υπερωριακής εργασίας πέραν από το επιτρεπόµενο 
ανώτατο όριο, η απασχόληση των µισθωτών γίνεται νόµιµη σε όλη τη χρονική 
έκταση της, χωρίς να απαιτείται η τήρηση από τον εργοδότη της επιδόσεως εγγράφου 
αναγγελίας στην αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας (ΟλΑΠ 1772/1981). Οι αποφάσεις 
αυτές του Υπουργού Εργασίας είναι ατοµικές και αφορούν συγκεκριµένη επιχείρηση 
ή υπηρεσία του ∆ηµοσίου ή Ν.Π.∆.∆. και ορισµένους περιοριστικώς αναφερόµενους 
λόγους (επείγουσας φύσεως εργασίας, εξαιρετικώς επείγουσα ανάγκη εξυπηρετήσεως 
των Ενόπλων ∆υνάµεων, του ∆ηµοσίου και των Ν.Π.∆.∆.), εκδίδονται για κάθε 
συγκεκριµένη περίπτωση µετά γνώµη του Ανωτάτου Συµβουλίου Εργασίας και δεν 
δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Οι αποφάσεις αυτές πρέπει να 
αναφέρουν τη συγκεκριµένη επιχείρηση ή τη συγκεκριµένη υπηρεσία του ∆ηµοσίου ή 
του Ν.Π.∆.∆., τον αριθµό των εργαζοµένων, για τους οποίους επιτρέπεται η, πέραν 
του ανωτάτου νοµίµου ηµερήσιου ωραρίου απασχολήσεως, εργασία, τον αριθµό των 
ωρών της κατά µήνα υπερωριακής απασχόλησης και το χρονικό διάστηµα κατά το 
οποίο θα ισχύσει η απόφαση του Υπουργού. ∆εν απαιτείται δε να προσδιορίζονται 
ονοµαστικώς στην απόφαση, οι εργαζόµενοι που θα εργασθούν υπερωριακώς 
καθόσον αυτό ανάγεται στο διευθυντικό δικαίωµα του εργοδότη να ορίσει, τηρώντας 
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τους όρους της αποφάσεως, ως προς τον αριθµό των µισθωτών και τις ώρες 
υπερωριακής απασχόλησης, ποίοι από τους µισθωτούς του θα εργασθούν νοµίµως 
υπερωριακά. Εξάλλου η διαπίστωση του γεγονότος ότι συντρέχει επείγουσας φύσεως 
εργασία, η εκτέλεση της οποίας κρίνεται απολύτως επιβαλλόµενη και δεν επιδέχεται 
αναβολή, ή εξαιρετικώς επείγουσα ανάγκη εξυπηρετήσεως των Ενόπλων ∆υνάµεων, 
του ∆ηµοσίου και των Ν.Π.∆.∆., ανήκει αποκλειστικά στην αρµόδια ∆ιοικητική 
Αρχή, ήτοι στον Υπουργό Εργασίας και η κρίση του περί της συνδροµής της 
ουσιαστικής αυτής προϋπόθεσης δεν ελέγχεται από τα Πολιτικά ∆ικαστήρια (ΑΠ 
1393/2003).  
∆ιατάξεις: 
Ν∆: 515/1970, άρθ. 8, 
Ν∆: 264/1973, άρθ. 1,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Χρόνος εργασίας - Υπερωριακή απασχόληση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1160 
Έτος: 2012 
Σύντοµη Περίληψη:  
-Υπερωριακή απασχόληση. Νυχτερινή εργασία. ΟΣΕ. Παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου. 
- Κατά το άρθρο 68 παρ.1 και 7 του Γενικού Κανονισµού του Προσωπικού Ο.Σ.Ε. 
(ΓΕΚΑΠ), που κυρώθηκε µε το άρθρο 13 του Ν. 2671/1998, "οι αποδοχές του 
προσωπικού καθορίζονται µε βάση την ισχύουσα κάθε φορά επιχειρησιακή 
συλλογική σύµβαση εργασίας, την Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας και 
τις διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας (παρ. 1). Όπου στον παρόντα Κανονισµό 
αναφέρεται "τακτικές αποδοχές", θα νοούνται µε αυτές ο βασικός µισθός του 
µισθολογικού κλιµακίου του κάθε µισθολογικού κλάδου ως και τα από το 
µισθολογικό σύστηµα χορηγούµενα επιδόµατα. Σε καµία περίπτωση δεν νοούνται 
τακτικές αποδοχές οι από τον Κανονισµό ∆ευτερευουσών Απολαβών χορηγούµενες 
"απολαβές" (παρ. 7). Περαιτέρω, κατά το άρθρο 2 παρ.1 περ.β' του Κανονισµού 
Ωρών Εργασίας και Ανάπαυσης Προσωπικού ΟΣΕ (ΚΩΕΑΠ), που κυρώθηκε µε το 
άρθρο 14 του ν. 2671/1998, ορίζονται ως "Συµπληρωµατικές Ώρες: Οι ώρες που 
πραγµατοποιούνται πέραν από το χρόνο της κανονικής ηµερήσιας εργασίας, όπως 
αυτή καθορίζεται στο άρθρο 5 του παρόντος". Εξάλλου, σύµφωνα µε το άρθρο 15 του 
ν. 2671 /1998, που επιγράφεται ως "Ρυθµίσεις ∆ευτερευουσών Απολαβών 
Προσωπικού ΟΣΕ", "Ο Κανονισµός ∆ευτερευουσών Απολαβών του Προσωπικού 
των ΣΕΚ, που κυρώθηκε µε το από 22-11 -1926 διάταγµα (ΦΕΚ 26 Α' 22.1.1926), 
όροι εθνικής γενικής συλλογικής σύµβασης εργασίας ή επιχειρησιακής συλλογικής 
σύµβασης εργασίας, καθώς και αποφάσεις των οργάνων διοίκησης του Οργανισµού, 
ακόµη και αν δεν αναφέρονται ρητά στον ανωτέρω Κανονισµό, αλλά ρυθµίζουν 
θέµατα που διέπονται από αυτόν παραµένουν σε ισχύ ...". Περαιτέρω, σύµφωνα µε 
τον Κανονισµό ∆ευτερευουσών Απολαβών (Κ∆Α), που κυρώθηκε µε το διάταγµα της 
19-1-1926, τέθηκε σε ισχύ µε το άρθρο 4 του δ/τος της 18.5/18.6.1954 και 
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διατηρήθηκε σε ισχύ µε το άρθρο 25 του ν.δ. 674/1970, "περί ιδρύσεως Οργανισµού 
Σιδηροδρόµων Ελλάδος" καθώς και µε το άρθρο 15 του ν. 2671/1998, "δια πάσας 
ανεξαιρέτως τας συµπληρωµατικός ώρας εργασίας, υπολογιζοµένας κατά τας 
εκάστοτε εν ισχύϊ διατάξεις του σχετικού Κανονισµού, το προσωπικόν αµείβεται µε 
αυξηµένον το ωροµίσθιόν του κατά 25%". Τέλος ,οι αποδοχές που λαµβάνονται 
υπόψη, µε βάση το άρθρο 4 παρ.3 του δ/τος της 18.5 /18.6.1954, για τον υπολογισµό 
της αµοιβής της νυκτερινής και συµπληρωµατικής εργασίας είναι ο µισθός που 
ορίζεται στο άρθρο 1 του ίδιου διατάγµατος (βασικός µισθός) µε τις τυχόν 
προσαυξήσεις λόγω παραµονής στον ίδιο βαθµό (ευδόκιµης υπηρεσίας κατά το άρθρο 
5 του Β.∆. 211/1968 και επίδοµα χρόνου υπηρεσίας από 1/1/1981 σύµφωνα µε το 
άρθρο 12 της Θ.30178/28-8-1981 κοινής Αποφάσεως των Υπουργών Εργασίας και 
Συγκοινωνιών). Από το συνδυασµό των παραπάνω διατάξεων προκύπτει ότι στο 
προσωπικό του ΟΣΕ, για συµπληρωµατική εργασία, δηλαδή για εργασία πέρα από το 
νόµιµο ωράριο, η οποία θεωρείται ως δευτερεύουσα απολαβή καταβάλλεται αµοιβή 
το ύψος της οποίας καθορίζεται µε βάση την ωροµίσθια αποζηµίωση, υπολογιζόµενη 
επί των βασικών αποδοχών (βασικός µισθός συν επίδοµα χρόνου υπηρεσίας), 
προσαυξηµένη κατά ποσοστό 25%. ∆ιαφορετική άποψη, ότι δηλαδή για τη 
συµπληρωµατική εργασία, η αµοιβή υπολογίζεται µε βάση τις γενικές διατάξεις της 
εργατικής νοµοθεσίας (άρθρο 1 παρ.1 και 2 του ν. 435/1976 και άρθρο 4 του ν. 
2874/2000) δεν βρίσκει έρεισµα στις παραπάνω ειδικές διατάξεις του Κανονισµού 
Εργασίας του Προσωπικού του ΟΣΕ, οι οποίες ρυθµίζουν κατά τρόπο αποκλειστικό 
το ποσοστό προσαυξήσεως του ωροµισθίου για τη συµπληρωµατική εργασία και ως 
ειδικές κατισχύουν των λοιπών, γενικής ισχύος, διατάξεων που ρυθµίζουν την αµοιβή 
για υπερωριακή εργασία (ΟλΑΠ 32/1992, που εκδόθηκε υπό την ισχύ του 
προγενέστερου Κανονισµού, Α.Π. 24 /1991). Η προαναφερθείσα διάταξη του άρθρου 
68 του Γενικού Κανονισµού Προσωπικού του ΟΣΕ, αναφέρεται στις τακτικές 
αποδοχές του προσωπικού του ΟΣΕ και όχι στην αµοιβή για συµπληρωµατική 
εργασία, που καθορίζεται όπως προαναφέρθηκε και αποτελεί δευτερεύουσα απολαβή. 
Το από 22-11-1926 διάταγµα (Κανονισµός ∆ευτερευουσών Απολαβών) δεν 
καταργήθηκε µε το άρθρο 17 του ν. 2671/1998, κατά το οποίο, "από τη θέση σε ισχύ 
του παρόντος νόµου, καταργείται κάθε διάταξη νόµου, κανονισµού εργασίας, 
(ΓΕΚΑΠ, ΚΩΕΑΠ, Κ∆Α), µε ισχύ νόµου ή συλλογική σύµβαση εργασίας, όροι 
επιχειρησιακών συλλογικών συµφωνιών, αποφάσεις της διοίκησης του Οργανισµού ή 
των εντεταλµένων οργάνων του και πρακτική οποιουδήποτε χαρακτήρα ή νοµικής 
δεσµευτικότητας, που αντίκειται ρητά και ειδικά στις διατάξεις του", αφού µε το 
άρθρο 15 του ίδιου νόµου (2671/1998), µε το οποίο, όπως προαναφέρθηκε, 
ρυθµίζονται οι δευτερεύουσες απολαβές του προσωπικού του ΟΣΕ, το από 22-11-
1926 διάταγµα δεν καταργήθηκε αλλά διατηρήθηκε σε ισχύ. Αν ήθελε θεωρηθεί ότι 
µε το άρθρο 17 του ν.2671/1998 καταργείται ο Κανονισµός ∆ευτερευουσών 
Απολαβών, µε τον οποίο ρυθµίζονται αποκλειστικά οι δευτερεύουσες απολαβές του 
προσωπικού του ΟΣΕ, δεν θα υπήρχε στον ίδιο νόµο η προαναφερθείσα διάταξη του 
άρθρου 15, µε την οποία ορίζεται ότι παραµένουν σε ισχύ οι διατάξεις του 
Κανονισµού ∆ευτερευουσών Απολαβών. Επιπλέον, ρητή διαφορετική ρύθµιση, σε 
σχέση µε την αµοιβή για συµπληρωµατική εργασία, δεν προβλέπεται από το νόµο 
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2671 /1998, αλλ' ούτε από τον, µε τον ίδιο νόµο, κυρωθέντα Κανονισµό Εργασίας του 
προσωπικού ΟΣΕ.  
- Κατά το άρθρο 560 παρ. 1 ΚΠολ∆ ιδρύεται λόγος αναιρέσεως και αν παραβιάσθηκε 
κανόνας του ουσιαστικού δικαίου. Η παραβίαση αυτή µπορεί να συντελεσθεί, α) είτε 
µε ψευδή ερµηνεία του νόµου, ήτοι µε απόδοση στο συγκεκριµένο κανόνα δικαίου 
έννοια η οποία δεν είναι αληθινή και προσήκουσα, β) είτε µε εφαρµογή µη 
εφαρµοστέου κανόνα δικαίου, γ) είτε µε παράλειψη εφαρµογής εφαρµοστέου κανόνα 
δικαίου, µολονότι συνέτρεχαν οι ουσιαστικές προϋποθέσεις εφαρµογής του.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 560, 
Ν∆: 674/1970, άρθ. 25, 
Νόµοι: 435/1976, άρθ. 1,  
Νόµοι: 2761/1998, άρθ. 13, 14, 15, 17, 
Νόµοι: 28972/2000, άρθ. 4,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Χρόνος εργασίας - Υπερωριακή απασχόληση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1159 
Έτος: 2012 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Υπερωριακή απασχόληση. Νυχτερινή εργασία. ΟΣΕ. Αναιρείται η προσβαλλόµενη 
απόφαση. 
- Κατά το άρθρο 68 παρ.1 και 7 του Γενικού Κανονισµού του Προσωπικού Ο.Σ.Ε. 
(ΓΕΚΑΠ), που κυρώθηκε µε το άρθρο 13 του Ν. 2671/1998, "οι αποδοχές του 
προσωπικού καθορίζονται µε βάση την ισχύουσα κάθε φορά επιχειρησιακή 
συλλογική σύµβαση εργασίας, την Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας και 
τις διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας (παρ. 1). Όπου στον παρόντα Κανονισµό 
αναφέρεται "τακτικές αποδοχές", θα νοούνται µε αυτές ο βασικός µισθός του 
µισθολογικού κλιµακίου του κάθε µισθολογικού κλάδου ως και τα από το 
µισθολογικό σύστηµα χορηγούµενα επιδόµατα. Σε καµία περίπτωση δεν νοούνται 
τακτικές αποδοχές οι από τον Κανονισµό ∆ευτερευουσών Απολαβών χορηγούµενες 
"απολαβές" (παρ. 7). Περαιτέρω, κατά το άρθρο 2 παρ.1 περ.β' του Κανονισµού 
Ωρών Εργασίας και Ανάπαυσης Προσωπικού ΟΣΕ (ΚΩΕΑΠ), που κυρώθηκε µε το 
άρθρο 14 του ν. 2671/1998, ορίζονται ως "Συµπληρωµατικές Ώρες: Οι ώρες που 
πραγµατοποιούνται πέραν από το χρόνο της κανονικής ηµερήσιας εργασίας, όπως 
αυτή καθορίζεται στο άρθρο 5 του παρόντος". Εξάλλου, σύµφωνα µε το άρθρο 15 του 
Ν. 2671 /1998, που επιγράφεται ως "Ρυθµίσεις ∆ευτερευουσών Απολαβών 
Προσωπικού ΟΣΕ", "Ο Κανονισµός ∆ευτερευουσών Απολαβών του Προσωπικού 
των ΣΕΚ, που κυρώθηκε µε το από 22-11 -1926 διάταγµα (ΦΕΚ 26 Α722.1.1926), 
όροι εθνικής γενικής συλλογικής σύµβασης εργασίας ή επιχειρησιακής συλλογικής 
σύµβασης εργασίας, καθώς και αποφάσεις των οργάνων διοίκησης του Οργανισµού, 
ακόµη και αν δεν αναφέρονται ρητά στον ανωτέρω Κανονισµό, αλλά ρυθµίζουν 
θέµατα που διέπονται από αυτόν παραµένουν σε ισχύ ...". Περαιτέρω, σύµφωνα µε 
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τον Κανονισµό ∆ευτερευουσών Απολαβών (Κ∆Α), που κυρώθηκε µε το διάταγµα της 
19-1-1926, τέθηκε σε ισχύ µε το άρθρο 4 του δ/τος της 18.5/18.6.1954 και 
διατηρήθηκε σε ισχύ µε το άρθρο 25 του Ν∆ 674/1970, "περί ιδρύσεως Οργανισµού 
Σιδηροδρόµων Ελλάδος" καθώς και µε το άρθρο 15 του ν. 2671/1998, "δια πάσας 
ανεξαιρέτως τας συµπληρωµατικός ώρας εργασίας, υπολογιζοµένας κατά τας 
εκάστοτε εν ισχύϊ διατάξεις του σχετικού Κανονισµού, το προσωπικόν αµείβεται µε 
αυξηµένον το ωροµίσθιόν του κατά 25%". Τέλος ,οι αποδοχές που λαµβάνονται 
υπόψη, µε βάση το άρθρο 4 παρ.3 του δ/τος της 18.5 /18.6.1954, για τον υπολογισµό 
της αµοιβής της νυκτερινής και συµπληρωµατικής εργασίας είναι ο µισθός που 
ορίζεται στο άρθρο 1 του ίδιου διατάγµατος (βασικός µισθός) µε τις τυχόν 
προσαυξήσεις λόγω παραµονής στον ίδιο βαθµό (ευδόκιµης υπηρεσίας κατά το άρθρο 
5 του Β.∆. 211/1968 και επίδοµα χρόνου υπηρεσίας από 1/1/1981 σύµφωνα µε το 
άρθρο 12 της Θ.30178/28-8-1981 κοινής Αποφάσεως των Υπουργών Εργασίας και 
Συγκοινωνιών). Από το συνδυασµό των παραπάνω διατάξεων προκύπτει ότι στο 
προσωπικό του ΟΣΕ, για συµπληρωµατική εργασία, δηλαδή για εργασία πέρα από το 
νόµιµο ωράριο, η οποία θεωρείται ως δευτερεύουσα απολαβή καταβάλλεται αµοιβή 
το ύψος της οποίας καθορίζεται µε βάση την ωροµίσθια αποζηµίωση, υπολογιζόµενη 
επί των βασικών αποδοχών (βασικός µισθός συν επίδοµα χρόνου υπηρεσίας), 
προσαυξηµένη κατά ποσοστό 25%. ∆ιαφορετική άποψη, ότι δηλαδή για τη 
συµπληρωµατική εργασία, η αµοιβή υπολογίζεται µε βάση τις γενικές διατάξεις της 
εργατικής νοµοθεσίας (άρθρο 1 παρ.1 και 2 του ν. 435/1976 και άρθρο 4 του 
ν.2874/2000) δεν βρίσκει έρεισµα στις παραπάνω ειδικές διατάξεις του Κανονισµού 
Εργασίας του Προσωπικού του ΟΣΕ, οι οποίες ρυθµίζουν κατά τρόπο αποκλειστικό 
το ποσοστό προσαυξήσεως του ωροµισθίου για τη συµπληρωµατική εργασία και ως 
ειδικές κατισχύουν των λοιπών, γενικής ισχύος, διατάξεων που ρυθµίζουν την αµοιβή 
για υπερωριακή εργασία (ΟλΑΠ 32/1992, που εκδόθηκε υπό την ισχύ του 
προγενέστερου Κανονισµού, ΑΠ 24/1991). Η προαναφερθείσα διάταξη του άρθρου 
68 του Γενικού Κανονισµού Προσωπικού του ΟΣΕ, αναφέρεται στις τακτικές 
αποδοχές του προσωπικού του ΟΣΕ και όχι στην αµοιβή για συµπληρωµατική 
εργασία, που καθορίζεται όπως προαναφέρθηκε και αποτελεί δευτερεύουσα απολαβή. 
Το από 22-11-1926 διάταγµα (Κανονισµός ∆ευτερευουσών Απολαβών) δεν 
καταργήθηκε µε το άρθρο 17 του ν.2671/1998, κατά το οποίο, "από τη θέση σε ισχύ 
του παρόντος νόµου, καταργείται κάθε διάταξη νόµου, κανονισµού εργασίας, 
(ΓΕΚΑΠ, ΚΩΕΑΠ, Κ∆Α), µε ισχύ νόµου ή συλλογική σύµβαση εργασίας, όροι 
επιχειρησιακών συλλογικών συµφωνιών, αποφάσεις της διοίκησης του Οργανισµού ή 
των εντεταλµένων οργάνων του και πρακτική οποιουδήποτε χαρακτήρα ή νοµικής 
δεσµευτικότητας, που αντίκειται ρητά και ειδικά στις διατάξεις του", αφού µε το 
άρθρο 15 του ίδιου νόµου (2671/1998), µε το οποίο, όπως προαναφέρθηκε, 
ρυθµίζονται οι δευτερεύουσες απολαβές του προσωπικού του ΟΣΕ, το από 22-11-
1926 διάταγµα δεν καταργήθηκε αλλά διατηρήθηκε σε ισχύ. Αν ήθελε θεωρηθεί ότι 
µε το άρθρο 17 του ν. 2671/1998 καταργείται ο Κανονισµός ∆ευτερευουσών 
Απολαβών, µε τον οποίο ρυθµίζονται αποκλειστικά οι δευτερεύουσες απολαβές του 
προσωπικού του ΟΣΕ, δεν θα υπήρχε στον ίδιο νόµο η προαναφερθείσα διάταξη του 
άρθρου 15, µε την οποία ορίζεται ότι παραµένουν σε ισχύ οι διατάξεις του 
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Κανονισµού ∆ευτερευουσών Απολαβών. Επιπλέον, ρητή διαφορετική ρύθµιση, σε 
σχέση µε την αµοιβή για συµπληρωµατική εργασία, δεν προβλέπεται από το νόµο 
2671 /1998, αλλ' ούτε από τον, µε τον ίδιο νόµο, κυρωθέντα Κανονισµό Εργασίας του 
προσωπικού ΟΣΕ.  
- Κατά το άρθρο 560 παρ.1 ΚΠολ∆ ιδρύεται λόγος αναιρέσεως και αν παραβιάσθηκε 
κανόνας του ουσιαστικού δικαίου. Η παραβίαση αυτή µπορεί να συντελεσθεί, α) είτε 
µε ψευδή ερµηνεία του νόµου, ήτοι µε απόδοση στο συγκεκριµένο κανόνα δικαίου 
έννοια η οποία δεν είναι αληθινή και προσήκουσα, β) είτε µε εφαρµογή µη 
εφαρµοστέου κανόνα δικαίου, γ) είτε µε παράλειψη εφαρµογής εφαρµοστέου κανόνα 
δικαίου, µολονότι συνέτρεχαν οι ουσιαστικές προϋποθέσεις εφαρµογής του.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 560, 
Β∆: 211/1968,  
Νόµοι: 435/1976, άρθ. 1,  
Νόµοι: 2671/1998, άρθ. 13, 14, 15, 17, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Χρόνος εργασίας - Υπερωριακή απασχόληση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1268 
Έτος: 2012 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Υπερωριακή απασχόληση. 
- Κατά την παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.∆/τος 515/1970 "περί χρονικών ορίων εργασίας 
µισθωτών", όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε µε το άρθρο 1 του Ν/∆/τος 
264/1973, "∆ι' αποφάσεων του Υπουργού Απασχολήσεως (Εργασίας) εκδιδοµένων 
εκάστοτε µετά γνώµην του Ανωτάτου Συµβουλίου Εργασίας δύναται να χορηγείται 
κατά περίπτωσιν άδεια απασχολήσεως των µισθωτών πασών των επιχειρήσεων και 
εργασιών εν γένει ως εκ του ∆ηµοσίου και των Ν.Π.∆.∆. επιπλέον των δι' εκάστην 
κατηγορίαν επιτρεποµένων ανωτάτων ορίων υπερωριακής απασχόλησης εις 
περιπτώσεις: α) επειγούσης φύσεως εργασίας η εκτέλεσις της οποίας κρίνεται 
απολύτως επιβαλλοµένη ως µη επιδεχόµενη αναβολήν. β) Εξαιρετικώς επειγούσης 
ανάγκης εξυπηρετήσεως των Ενόπλων ∆υνάµεων, του ∆ηµοσίου και Ν.Π.∆.∆. ∆ια 
την ανωτέρω υπερωριακήν απασχόλησιν το ωροµίσθιο των µισθωτών καταβάλλεται 
προσαυξηµένον κατά 75%". Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι, αν ο Υπουργός 
Εργασίας χορηγήσει άδεια υπερωριακής εργασίας πέραν από το επιτρεπόµενο 
ανώτατο όριο, η απασχόληση των µισθωτών γίνεται νόµιµη σε όλη τη χρονική 
έκταση της, χωρίς να απαιτείται η τήρηση από τον εργοδότη της επιδόσεως εγγράφου 
αναγγελίας στην αρµοδία επιθεώρηση εργασίας (ΟλΑΠ 1772/1981). Οι αποφάσεις 
αυτές του Υπουργού Εργασίας είναι ατοµικές και αφορούν συγκεκριµένη επιχείρηση 
ή υπηρεσία του ∆ηµοσίου ή Ν.Π.∆.∆. και ορισµένους περιοριστικώς αναφερόµενους 
λόγους (επείγουσας φύσεως εργασίας, εξαιρετικώς επείγουσα ανάγκη εξυπηρετήσεως 
των Ενόπλων ∆υνάµεων, του ∆ηµοσίου και των Ν.Π.∆.∆.), εκδίδονται για κάθε 
συγκεκριµένη περίπτωση µετά γνώµη του Ανωτάτου Συµβουλίου Εργασίας και δεν 
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δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Οι αποφάσεις αυτές πρέπει να 
αναφέρουν τη συγκεκριµένη επιχείρηση ή την συγκεκριµένη υπηρεσία του ∆ηµοσίου 
ή του Ν.Π.∆.∆., τον αριθµό των εργαζοµένων, για τους οποίους επιτρέπεται η, πέραν 
του ανωτάτου νοµίµου ηµερησίου ωραρίου απασχολήσεως, εργασία, τον αριθµό των 
ωρών της κατά µήνα υπερωριακής απασχόλησης και το χρονικό διάστηµα, κατά το 
οποίο θα ισχύσει η απόφαση του Υπουργού. Και δεν απαιτείται να προσδιορίζονται 
ονοµαστικώς στην απόφαση, οι εργαζόµενοι που θα εργασθούν υπερωριακώς, 
καθόσον ανάγεται στο διευθυντικό δικαίωµα του εργοδότη να ορίσει, τηρώντας τους 
όρους της απόφασης ως προς τον αριθµό των µισθωτών και τις ώρες υπερωριακής 
απασχόλησης, ποιοι από τους µισθωτούς του θα εργασθούν νοµίµως υπερωριακά. 
Εξάλλου η διαπίστωση του γεγονότος ότι συντρέχει επείγουσας φύσεως εργασία, η 
εκτέλεση της οποίας κρίνεται απολύτως επιβαλλόµενη και δεν επιδέχεται αναβολή, ή 
εξαιρετικώς επείγουσα ανάγκη εξυπηρετήσεως των Ενόπλων ∆υνάµεων, του 
∆ηµοσίου και των Ν.Π.∆.∆. ανήκει αποκλειστικώς στην αρµόδια ∆ιοικητική Αρχή, 
ήτοι στον Υπουργό Εργασίας, και η κρίση του περί της συνδροµής της ουσιαστικής 
αυτής προϋπόθεσης δεν ελέγχεται από τα Πολιτικά ∆ικαστήριο (ΟλΑΠ 1772/1981, 
ΑΠ 93/2000).  
∆ιατάξεις: 
Ν∆: 515/1970, άρθ. 8, 
Ν∆: 264/1973, άρθ. 1,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Χρόνος εργασίας - Υπερωριακή απασχόληση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 681 
Έτος: 2012 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Άδεια για πραγµατοποίηση υπερωριακής εργασίας. 
- Κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 8 του Ν.∆. 515/1970 "Περί χρονικών ορίων 
εργασίας µισθωτών", όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε µε το άρθρο 1 του Ν.∆. 
264/1973 (έχει ήδη αντικατασταθεί µε την παράγραφο 11 του άρθρου 74 του Ν. 
3863/2010), "∆ι' αποφάσεων του Υπουργού Απασχολήσεως (Εργασίας και 
Κοινωνικής Ασφάλισης), εκδιδοµένων εκάστοτε µετά γνώµην του Ανωτάτου 
Συµβουλίου Εργασίας, δύναται να χορηγείται κατά περίπτωσιν άδεια υπερωριακής 
απασχολήσεως των µισθωτών πασών των επιχειρήσεων και εργασιών εν γένει, ως και 
του ∆ηµοσίου και των Ν.Π.∆.∆. επί πλέον των δι' εκάστην κατηγορίαν 
επιτρεποµένων ανωτάτων ορίων υπερωριακής απασχολήσεως, εις περιπτώσεις: α) 
επειγούσης φύσεως εργασίας, η εκτέλεσις της οποίας κρίνεται απολύτως 
επιβαλλοµένη ως µη επιδεχοµένη αναβολήν, β) εξαιρετικώς επειγούσης ανάγκης 
εξυπηρετήσεως των Ενόπλων ∆υνάµεων, του ∆ηµοσίου και των Ν.Π.∆.∆. ∆ιά την 
κατά τα ανωτέρω υπερωριακήν απασχόλησιν το ωροµίσθιον των µισθωτών 
καταβάλλεται ηυξηµένον κατά 75%". Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι, αν ο 
Υπουργός Εργασίας χορηγήσει άδεια υπερωριακής εργασίας πέραν από το 
επιτρεπόµενο ανώτατο όριο διάρκειας της ηµερησίας εργασίας, η απασχόληση του 



 

[74] 
 

µισθωτού γίνεται νόµιµη σε όλη την χρονική έκτασή της, χωρίς να απαιτείται η 
τήρηση από τον εργοδότη της επιδόσεως εγγράφου αναγγελίας στην αρµόδια 
Επιθεώρηση Εργασίας. Οι αποφάσεις αυτές του Υπουργού Εργασίας είναι ατοµικές 
και αφορούν συγκεκριµένη επιχείρηση ή υπηρεσία του ∆ηµοσίου ή Ν.Π.∆.∆. και 
ορισµένους περιοριστικώς αναφεροµένους λόγους (επείγουσας φύσεως εργασία, 
εξαιρετικώς επείγουσα ανάγκη εξυπηρετήσεως των Ενόπλων ∆υνάµεων, του 
∆ηµοσίου και των Ν.Π.∆.∆.), εκδίδονται για κάθε συγκεκριµένη περίπτωση µετά 
γνώµη του Ανωτάτου Συµβουλίου Εργασίας και δεν δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα 
της Κυβερνήσεως. Οι αποφάσεις αυτές πρέπει να αναφέρουν την συγκεκριµένη 
επιχείρηση ή την συγκεκριµένη υπηρεσία του ∆ηµοσίου ή του Ν.Π.∆.∆., τον αριθµό 
των εργαζοµένων, για τους οποίους επιτρέπεται η, πέραν του ανωτάτου νοµίµου 
ηµερησίου ωραρίου απασχολήσεως, εργασία, τον αριθµό των ωρών της κατά µήνα 
υπερωριακής απασχολήσεως και το χρονικό διάστηµα, κατά το οποίο θα ισχύσει η 
απόφαση του Υπουργού. ∆εν απαιτείται δε να προσδιορίζονται ονοµαστικώς στην 
απόφαση οι εργαζόµενοι, που θα εργασθούν υπερωριακώς, καθόσον ανάγεται στο 
διευθυντικό δικαίωµα του εργοδότη να ορίσει, τηρώντας τους όρους της απόφασης 
ως προς τον αριθµό των µισθωτών και τις ώρες υπερωριακής απασχολήσεως, ποιοι 
από τους µισθωτούς αυτού θα εργασθούν νοµίµως υπερωριακά.  
- Η διαπίστωση του γεγονότος ότι συντρέχει επείγουσας φύσεως εργασία, η εκτέλεση 
της οποίας κρίνεται απολύτως επιβαλλόµενη και δεν επιδέχεται αναβολή, ή 
εξαιρετικώς επείγουσα ανάγκη εξυπηρετήσεως των Ενόπλων ∆υνάµεων, του 
∆ηµοσίου και των Ν.Π.∆.∆., ανήκει αποκλειστικώς στην αρµόδια ∆ιοικητική Αρχή, 
ήτοι στον Υπουργό Εργασίας, και η κρίση του περί της συνδροµής της ουσιαστικής 
αυτής προϋποθέσεως δεν ελέγχεται από τα Πολιτικά ∆ικαστήρια.  
∆ιατάξεις: 
Ν∆: 515/1970, άρθ. 8, 
Ν∆: 264/1973, άρθ. 1,  
Νόµοι: 3863/2010, άρθ. 74, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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