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ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ
Αµοιβή εργασίας - Γενικά
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 567
Έτος: 2011
Σύντοµη Περίληψη:
- Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας.Αρχή της εύνοιας υπέρ των µισθωτών.
- Από τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 1α και 8 παρ. 1 του Ν. 1876/-1990 προκύπτει,
ότι οι ΕΓΣΣΕ καθορίζουν τους ελάχιστους όρους αµοιβής και εργασίας που ισχύουν
για τους εργαζόµενους όλης της Χώρας, στους οποίους περιλαµβάνονται και οι
εργαζόµενοι µε σχέση ιδιωτικού δικαίου στο ∆ηµόσιο, τα Ν.Π.∆.∆. και τους Ο.Τ.Α.
και ότι οι όροι των ΕΓΣΣΕ δεσµεύουν τους εργοδότες όλης της Χώρας και, εφόσον
είναι ευνοϊκότεροι, επικρατούν των αντίστοιχων όρων των λοιπών ΣΣΕ. Για την
εφαρµογή των ανωτέρω ελάχιστων ορίων προστασίας εφαρµόζονται οι κανόνες
συρροής του άρθρου 10 παρ. 1 του ως άνω νόµου και συνεπώς το σύνολο των
τακτικών αποδοχών ή του ηµεροµισθίου (βασικός µισθός ή ηµεροµίσθιο και τα
προβλεπόµενα από τις ΕΓΣΣΕ επιδόµατα τριετιών και γάµου) αποτελούν το ελάχιστο
όριο αµοιβής της εργασίας, από το οποίο δεν είναι δυνατόν να υπολείπεται το σύνολο
των προβλεποµένων από το νόµο, τις ΣΣΕ και τις ατοµικές συµβάσεις εργασίας
αποδοχών. Ενόψει αυτών παρέπεται, ότι για τους εργαζόµενους στα δηµόσια
νοσοκοµεία µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου µπορεί να τεθεί θέµα εφαρµογής
των προβλεπόµενων στις ΕΓΣΣΕ ελάχιστων ορίων αποδοχών µόνο αν οι
καταβαλλόµενες σ' αυτούς συνολικές αποδοχές, δηλαδή ο βασικός µισθός του
µισθολογικού κλιµακίου, στο οποίο κατετάγησαν και τα πάσης φύσεως επιδόµατα,
που προβλέπει ο Ν. 3205/2003, που αφορά στα µισθολογικά λειτουργών υπαλλήλων
του ∆ηµοσίου, Ν.Π.∆.∆. και Ο.Τ.Α., στελεχών της Ε.Λ.Α.Σ., Πυροσβεστικού και
Λιµενικού Σώµατος, ο οποίος βάσει του άρθρου 21, σε συνδυασµό µε την υπ' αριθµ.
Υπουργική Απόφαση Οικ. 2/7093/0022/2004 (ΦΕΚ Β' 215/2004), εφαρµόζεται
αναλόγως και στο προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και
ορισµένου χρόνου, που υπηρετεί στο ∆ηµόσιο, Ν.Π.∆.∆. και Ο.Τ.Α., είναι κατώτερες
από τις οριζόµενες στις ισχύουσες, κατά το κρίσιµο χρονικό διάστηµα συνολικές
αποδοχές των ΕΓΣΣΕ. Σύµφωνα δε µε την αρχή της εύνοιας των µισθωτών, την οποία
προβλέπει η διάταξη του άρθρου 7 του Ν. 1876/1990, οι ευνοϊκότεροι για τους
µισθωτούς όροι των ατοµικών συµβάσεων εργασίας υπερισχύουν των δυσµενέστερων
όρων των ΣΣΕ. Και τούτο γιατί οι κανονιστικοί όροι της ΣΣΕ περιέχουν κατώτερα
όρια προστασίας που απαγορεύουν τη δυσµενέστερη ρύθµιση µε ατοµική σύµβαση,
επιτρέπουν όµως µε την τελευταία τη βελτίωση της προστασίας αυτής. Περαιτέρω,
από τη διαπνέουσα ολόκληρο το εργατικό δίκαιο γενικότερη αρχή της προστασίας
των µισθωτών, συνάγεται ότι η αρχή της εύνοιας υπέρ αυτών δεν εφαρµόζεται µόνο
στη σχέση ΣΣΕ και ατοµικής συµβάσεως, αλλά και στη σχέση περισσοτέρων πηγών

(νόµου, ΣΣΕ, κανονισµού, ατοµικής συµβάσεως), διαφορετικής ιεραρχικής βαθµίδας
που ρυθµίζουν την εργασιακή σχέση, οπότε στην περίπτωση αυτή η ρύθµιση της
ασθενέστερης πηγής µπορεί να αποκλίνει από τη ρύθµιση της ισχυρότερης, µόνο
όµως προς το συµφέρον των εργαζοµένων. Ωστόσο, για την εφαρµογή της αρχής της
εύνοιας υπέρ των µισθωτών, κατά τη συσχέτιση ΣΣΕ ή άλλης πηγής, ως ρυθµιστικού
παράγοντα της εργασιακής σχέσης και ατοµικής συµβάσεως και, γενικότερα, κατά τη
συσχέτιση των διαφόρων πηγών µεταξύ τους, οι αποδοχές συγκρίνονται ως µία
ενότητα, αφού, εκτός αντίθετης ειδικής ρύθµισης δεν είναι δυνατή η επιλεκτική
αναζήτηση τµήµατος αποδοχών από τη µία πηγή και άλλου τµήµατος αποδοχών από
διαφορετική πηγή, διότι δεν είναι επιτρεπτή η σύγχρονη εφαρµογή όρων των πηγών
αυτών ως προς την ενότητα των αποδοχών.
∆ιατάξεις:
Νόµοι: 1876/1990, άρθ. 3, 7, 8, 10,
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * ∆ΕΕ 2012.842
Αµοιβή εργασίας - Γενικά
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1812
Έτος: 2011
Σύντοµη Περίληψη:
- Μισθολογικές παροχές. Φιλοδωρήµατα.
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 648, 649, 653 και 361 Α.Κ., 3 παρ. 2
του Ν. 2190/1920, 5 παρ. 1 του Ν.3198/1955 και 1 της 95/1949 ∆ιεθνούς Συµβάσεως
"περί προστασίας του ηµεροµισθίου", που κυρώθηκε µε το ν.3248/1955, συνάγεται
ότι µισθό αποτελεί και κάθε πρόσθετη παροχή πάνω από τα ελάχιστα όρια αυτού η
οποία χορηγείται από τον εργοδότη στο µισθωτό κατά τη διάρκεια της σχέσεως
εργασίας του, τακτικά και ανελλιπώς ως αντάλλαγµα, νόµιµο ή συµβατικό της
παρεχόµενης εργασίας του (ΑΠ 769/2010, ΑΠ 568/2009). Περαιτέρω, από τις
παραπάνω διατάξεις, σε συνδυασµό µε το άρθρο 6 του ν.765/1943 (που διατηρήθηκε
σε ισχύ µε την ΠΥΣ 324/-1946) προκύπτει ότι τα προαιρετικώς καταβαλλόµενα στον
εργαζόµενο από τους πελάτες του εργοδότη φιλοδωρήµατα, έναντι της παρεχόµενης
σ' αυτούς εξυπηρετήσεως, αποτελούν µέρος του µισθού µόνον όταν, βάσει ρητής ή
σιωπηρής συµφωνίας µεταξύ εργοδότη και εργαζοµένου, ο πρώτος παρέχει στο
δεύτερο τη δυνατότητα να λαµβάνει τα φιλοδωρήµατα και αυτά εισπράττονται
τακτικά, έτσι ώστε να επαυξάνουν τις αποδοχές του. Όταν αντίθετα ο εργαζόµενος
λαµβάνει από τους πελάτες του εργοδότη, χωρίς ρητή ή σιωπηρή συγκατάθεση του
τελευταίου, εν αγνοία του ή κατά τρόπο που αντίκειται στην καλή πίστη ή όταν τα
φιλοδωρήµατα δίνονται εκτάκτως, δεν πρόκειται για µισθολογική παροχή (ΑΠ
177/2001, ΑΠ 13/1992).
∆ιατάξεις:
ΑΚ: 361, 648, 649, 653,
Νόµοι: 2190/1920, άρθ. 3,
Νόµοι: 765/1943, άρθ. 6,
Νόµοι: 3198/1955, άρθ. 5,
∆ηµοσίευση: INLAW 2011
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Αµοιβή εργασίας - Γενικά
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1811
Έτος: 2011
Σύντοµη Περίληψη:
- Τα φιλοδωρήµατα ως παροχή. Καταχρηστική άσκηση δικαιώµατος.
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 648, 649, 653 και 361 ΑΚ, 3 παρ. 2
του Ν. 2190/1920, 5 παρ.1 του Ν. 3198/1955 και 1 της 95/1949 ∆ιεθνούς Συµβάσεως
"περί προστασίας του ηµεροµισθίου", που κυρώθηκε µε το ν.3248/1955, συνάγεται
ότι µισθό αποτελεί και κάθε πρόσθετη παροχή πάνω από τα ελάχιστα όρια αυτού η
οποία χορηγείται από τον εργοδότη στο µισθωτό κατά τη διάρκεια της σχέσεως
εργασίας του, τακτικά και ανελλιπώς ως αντάλλαγµα, νόµιµο ή συµβατικό της
παρεχόµενης εργασίας του (ΑΠ 769/2010, ΑΠ568/2009). Περαιτέρω, από τις
παραπάνω διατάξεις, σε συνδυασµό µε το άρθρο 6 του Ν. 765/1943 (που
διατηρήθηκε σε ισχύ µε την ΠΥΣ 324/-1946) προκύπτει ότι τα προαιρετικώς
καταβαλλόµενα στον εργαζόµενο από τους πελάτες του εργοδότη φιλοδωρήµατα,
έναντι της παρεχόµενης σ' αυτούς εξυπηρετήσεως, αποτελούν µέρος του µισθού
µόνον όταν, βάσει ρητής ή σιωπηρής συµφωνίας µεταξύ εργοδότη και εργαζοµένου, ο
πρώτος παρέχει στο δεύτερο τη δυνατότητα να λαµβάνει τα φιλοδωρήµατα και αυτά
εισπράττονται τακτικά, έτσι ώστε να επαυξάνουν τις αποδοχές του. Όταν αντίθετα ο
εργαζόµενος λαµβάνει από τους πελάτες του εργοδότη, χωρίς ρητή ή σιωπηρή
συγκατάθεση του τελευταίου, εν αγνοία του ή κατά τρόπο που αντίκειται στην καλή
πίστη ή όταν τα φιλοδωρήµατα δίνονται εκτάκτως, δεν πρόκειται για µισθολογική
παροχή (ΑΠ 177/2001, ΑΠ 13/1992).
- Κατά την έννοια του άρθρου 281 ΑΚ το δικαίωµα θεωρείται ότι ασκείται
καταχρηστικά, εκτός των άλλων, όταν η συµπεριφορά του δικαιούχου, που
προηγήθηκε της ασκήσεώς του και η πραγµατική κατάσταση που διαµορφώθηκε,
κατά το χρονικό διάστηµα που µεσολάβησε µέχρι τότε δεν δικαιολογούν επαρκώς τη
µεταγενέστερη άσκησή του, κατά τις περί δικαίου και ηθικής αντιλήψεις του µέσου
κοινωνικού ανθρώπου. Μόνη η αδράνεια του δικαιούχου δεν αρκεί, αλλ' απαιτείται
επιπρόσθετα να συντρέχουν περιστατικά αναγόµενα στον ίδιο χρόνο και στην όλη
συµπεριφορά τόσο αυτού, όσο και εκείνου που αποκρούει το δικαίωµα, από τα οποία
γεννιέται στον τελευταίο (υπόχρεο) η πεποίθηση, ότι το δικαίωµα δεν πρόκειται να
ασκηθεί κατ' αυτού, έτσι ώστε η µε τη µεταγενέστερη άσκηση επιδίωξη ανατροπής
της καταστάσεως που δηµιουργήθηκε να συνεπάγεται επαχθείς για τον υπόχρεο
συνέπειες (ΟλΑΠ 62/1990, ΟλΑΠ 56/1990). Εξάλλου η µελλοντική άσκηση και από
τρίτους παρόµοιων αξιώσεων, στην περίπτωση που ευδοκιµήσει η επίδικη, δεν
συνιστά καθ' εαυτήν ειδική περίσταση, αφού η ενέργεια αυτή αφορά αποκλειστικά τις
συνέπειες που µπορεί να έχει για τον οφειλέτη η ικανοποίηση του ήδη ασκηθέντος
δικαιώµατος και δεν συνδέεται µε την προηγηθείσα της άσκησης του δικαιώµατος
συµπεριφορά του δικαιούχου και του οφειλέτη (ΟλΑΠ 5/2011).
∆ιατάξεις:
ΑΚ: 281, 361, 648, 649, 653,
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Νόµοι: 2190/1920, άρθ. 3,
Νόµοι: 765/1943, άρθ. 6,
Νόµοι: 3198/1955, άρθ. 5,
Νόµοι: 3248/19555,
∆ηµοσίευση: INLAW 2011
Αµοιβή εργασίας - Γενικά
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1598
Έτος: 2012
Σύντοµη Περίληψη:
- Υποχρέωση του εργοδότη να καταβάλει αµοιβή για το σύνοµολο των 15λέπτων
διαλλειµµάτων που ήταν υποχρεωµένος να χορηγήσει σε εργαζοµένους σε οθόνες
ηλεκτρονικών υπολογιστών και δεν το έπραξε.
- Στην προκειµένη περίπτωση, το Ειρηνοδικείο, µε την προσβαλλόµενη απόφασή του
και κατά την ανέλεγκτη των πραγµάτων εκτίµησή του, δέχθηκε τα ακόλουθα: "Οι
ενάγοντες, µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας που καταρτίστηκε στην Αθήνα τα έτη
1984, 1977, 1976, 1971, 1976 και 1973 αντίστοιχα, προσλήφθηκαν από την
εναγοµένη ως υπάλληλοι και εργάστηκαν, κατά το χρονικό διάστηµα από 1-1-2002
έως 31-12-2004 οι, πρώτος, τέταρτος και έκτος και κατά το χρονικό διάστηµα από 11-02 έως 31-12-2003 οι λοιποί, στο ∆ιεθνές Τηλετυπικό Κέντρο της Πλατείας
Βικτωρίας. Οι εργασίες που εκτελούσαν οι παραπάνω ενάγοντες, κύρια και επί
µέρους, γίνονταν µέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, µπροστά σε οθόνη οπτικής
απεικόνισης, καθ' όλο το ωράριο της ηµερήσιας απασχόλησης τους, χωρίς να
εναλλάσσεται η δραστηριότητα τους αυτή µε άλλες µορφές εργασίας και χωρίς να
αναπαύονται καθόσον η εναγοµένη δεν τους χορήγησε, όπως όφειλε σύµφωνα µε την
προηγηθείσα νοµική σκέψη, ανά δίωρο ένα 15λεπτο διάλειµµα και συνολικά 3 15
λεπτά διαλείµµατα κατά το ηµερήσιο ωράριο εργασίας τους που ξεπερνά το εξάωρο.
Αντίθετα υποχρεώθηκαν από την εναγοµένη να εργάζονται ηµερησίως κατά τα 3
15λεπτα διαλείµµατα ήτοι επί 45 λεπτά ηµερησίως επί 22 ηµέρες µηνιαίως και
πραγµατοποίησαν επί 11 µήνες, καθόσον ο δωδέκατος καλύπτεται από την κανονική
τους άδεια ,181 ώρες επί πλέον του συµβατικού τους ωραρίου, κατ' έτος (βλ. την
προαναφερόµενη 2213/2008 ένορκη βεβαίωση που προσκοµίζουν και επικαλούνται
οι ενάγοντες) µε αποτέλεσµα να δικαιούνται αµοιβής ίσης προς το καταβαλλόµενο
ωροµίσθιο τους, χωρίς προσαυξήσεις , καθόσον η πιο πάνω εργασία τους , µέσα στα
παραπάνω διαλείµµατα, δεν αποτελεί υπερωρία, αφού παρασχέθηκε µέσα στο νόµιµο
ωράριο τους. Έτσι οι ενάγοντες µε βάση τον τακτικό µηνιαίο µισθό τους δικαιούνται
...". Στη συνέχεια, το δικαστήριο προέβη στον υπολογισµό της δικαιούµενης από τον
κάθε ενάγοντα αποζηµίωσης και υποχρέωσε την εναγοµένη να καταβάλει στ' αυτούς,
για την πιο πάνω αιτία, τα αναφερόµενα στο διατακτικό χρηµατικά ποσά. Έτσι, όπως
έκρινε, το δικαστήριο της ουσίας, ορθά τις ως άνω διατάξεις ουσιαστικού δικαίου
ερµήνευσε και εφάρµοσε, αφού µε βάση τις ως άνω ουσιαστικές παραδοχές του, οι
ενάγοντες και ήδη αναιρεσίβλητοι εδικαιούντο των ανωτέρω διαλειµµάτων, κατά την
εργασία τους, εφόσον αυτή "γινόταν µέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, µπροστά σε
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οθόνη οπτικής απεικόνισης, καθ' όλο το ωράριο της ηµερήσιας απασχόλησης, χωρίς
να εναλλάσσεται η δραστηριότητά τους αυτή µε άλλες µορφές εργασίας και χωρίς να
αναπαύονται", ήτοι χωρίς να τους χορηγούνται τα ως άνω δεκαπεντάλεπτα
διαλείµµατα, η υποχρέωση δε αυτή της εναγοµένης δεν περιορίζεται, όπως
αναφέρθηκε, µόνο στους απασχολούµενους στα Μηχανογραφικά Κέντρα. Η
χορήγηση δε των διαλειµµάτων αυτών είναι άσχετη µε την ηµερήσια, ανά δίµηνο
"άδεια οθόνης", που προβλέπεται για τους απασχολούµενους µε ιδιαίτερες συνθήκες
εργασίας. Εξάλλου, ναι µεν δεν έχουν καθορισθεί οι "τεχνικές λεπτοµέρειες
χορήγησης του διαλείµµατος αυτού και η διάρκειά του", µε σχετική, συλλογική
ρύθµιση, όµως µε το ως άνω Π. ∆. 398/1994, έχει καθορισθεί ως ανώτερο όριο το
δεκαπεντάλεπτο ανά δίωρο, µε βάση δε την αρχή της εύνοιας υπέρ των εργαζοµένων,
που διαπνέει το εργατικό δίκαιο (βλ. Α.Π. 11/2008), θα εφαρµοσθεί το διάταγµα αυτό
και, εποµένως, καλώς ελήφθη υπόψη το χρονικό αυτό διάστηµα, για τον υπολογισµό
της υπερωριακής αποζηµίωσης των αναιρεσιβλήτων. Και ισχυρίζεται µεν η
αναιρεσείουσα ότι "από πουθενά δεν προκύπτει ότι τα ως άνω προβλεπόµενα 15λεπτα
διαλείµµατα είναι αµειβόµενα", όµως, η υποχρέωση καταβολής της αµοιβής αυτής
προκύπτει από τις γενικές διατάξεις των άρθρων 648, 649, 653 και 659 ΑΚ, σύµφωνα
µε τις οποίες ο εργοδότης έχει υποχρέωση να καταβάλει στον εργαζόµενο τον
συµφωνηµένο ή συνηθισµένο µισθό, στην προκειµένη δε περίπτωση οι ενάγοντες
παρείχαν την εργασία τους στην αναιρεσείουσα και κατά τα ως άνω δεκαπεντάλεπτα,
µε την αντίστοιχη ωφέλεια αυτής, ενώ, σύµφωνα µε το νόµο, θα έπρεπε οι
αναιρεσίβλητοι να αναπαύονται. Εποµένως, η εργασία αυτή, που παρεχόταν, µέσα
στο νόµιµο ωράριο, ήταν επί πλέον της από το νόµο προβλεπόµενης.
Μετά από αυτά, η ένδικη αίτηση, µε την οποία η αναιρεσείουσα ισχυρίζεται ότι το
δικαστήριο της ουσίας υπέπεσε στην από τον αριθ. 1 του άρθρου 560 Κ.Πολ.∆ικ.
προβλεπόµενη αναιρετική πληµµέλεια, πρέπει να απορριφθεί, ως αβάσιµη.
∆ιατάξεις:
ΚΠολ∆: 560,
Οδηγίες: 89/391/ΕΟΚ, 90/270/ΕΟΚ,
Π∆: 398/1994, άρθ. 1, 8,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
Αρχή της ίσης µεταχείρισης - Eπίδοµα προβληµατικών και παραµεθόριων
περιοχών
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος Ολοµέλεια
Αριθµός απόφασης: 3
Έτος: 2013
Σύντοµη Περίληψη:
- Αρχή ισότητας. Επίδοµα προβληµατικών και παραµεθόριων περιοχών.
- Κατά το άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγµατος, οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόµου.
Η διάταξη αυτή καθιερώνει όχι µόνο την ισότητα των Ελλήνων έναντι του νόµου
αλλά και την ισότητα του νόµου έναντι αυτών και συνεπώς δεσµεύει και υποχρεώνει
τον κοινό νοµοθέτη, όταν πρόκειται να ρυθµίσει ουσιωδώς όµοια πράγµατα, σχέσεις
ή καταστάσεις και κατηγορίες προσώπων, να µην αντιµετωπίζει κατά τρόπο ανόµοιο
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τις περιπτώσεις αυτές, εισάγοντας διακρίσεις ή εξαιρέσεις, εκτός αν αυτό επιβάλλεται
από λόγους γενικότερου κοινωνικού ή δηµόσιου συµφέροντος. Τη συνδροµή τέτοιου
συµφέροντος ελέγχουν τα δικαστήρια ενόψει της κατά το άρθρο 93 παρ.4 εξουσίας
τους να µη εφαρµόζουν νόµο που το περιεχόµενό του είναι αντίθετο προς το
Σύνταγµα.
Συνεπώς, αν γίνει από το νόµο ειδική ρύθµιση για ορισµένη κατηγορία προσώπων και
αποκλεισθεί από τη ρύθµιση αυτή, κατ' αδικαιολόγητη δυσµενή διάκριση, άλλη
κατηγορία προσώπων, για την οποία συντρέχει ο ίδιος λόγος που επιβάλλει την ειδική
εκείνη µεταχείριση, η διάταξη που εισάγει τη δυσµενή αυτή µεταχείριση είναι
ανίσχυρη ως αντισυνταγµατική. Στην περίπτωση αυτή, προς αποκατάσταση της
συνταγµατικής αρχής της ισότητας, πρέπει να εφαρµοσθεί και για εκείνους, σε βάρος
των οποίων έγινε η δυσµενής διάκριση, η διάταξη που ισχύει για την κατηγορία υπέρ
της οποίας θεσπίστηκε η ειδική ρύθµιση, διότι µόνο µε τον τρόπο αυτό αίρεται η
κατάσταση που δηµιουργήθηκε από την παραβίαση της ανωτέρω αρχής, χωρίς αυτό
να σηµαίνει ότι παραβιάζεται από τη δικαστική εξουσία η αρχή της διάκρισης των
λειτουργιών, που θεσπίζεται από τα άρθρα 1, 26, 73 επ. και 87 επ. του Συντάγµατος
(ΟλΑΠ 19/2004).
- Με το άρθρο 8 παρ. 5 του Ν. 2470/1997 "Αναµόρφωση µισθολογίου προσωπικού
της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και άλλες συναφείς διατάξεις" χορηγήθηκε επίδοµα
προβληµατικών και παραµεθόριων περιοχών στους υπαλλήλους του ∆ηµοσίου, των
ΟΤΑ και των λοιπών ΝΠ∆∆, που υπηρετούν σε περιοχές, οι οποίες έχουν
χαρακτηρισθεί ως προβληµατικές και παραµεθόριες και µόνο για όσο χρόνο
υπηρετούν σ' αυτές. Κατά την εισηγητική έκθεση του νόµου αυτού, στις διατάξεις του
οποίου, σύµφωνα µε το άρθρο 1 παρ. 1, υπάγονται οι µόνιµοι και δόκιµοι πολιτικοί
υπάλληλοι, το προαναφερόµενο επίδοµα καταβάλλεται σε όλους τους υπαλλήλους,
που υπηρετούν στις ανωτέρω περιοχές λόγω των ιδιαιτεροτήτων που αυτές
παρουσιάζουν και αποτελεί κίνητρο για την παραµονή τους στις υπηρεσίες των
περιοχών αυτών. Περαιτέρω, µε τη ∆Ι∆Α∆/Φ.50/265/29847/30-10-1992 κοινή
απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονοµικών (ΦΕΚ Β'
667/11-11-1992), που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 64 παρ. 1 του Ν.
1943/1991, ο Νοµός Ροδόπης καθορίστηκε ως προβληµατική περιοχή Α' κατηγορίας,
ενώ µε το άρθρο 1 του Ν. 287/1976 ο ίδιος Νοµός καθορίστηκε ως παραµεθόρια
περιοχή. Από τις διατάξεις αυτές συνάγεται ότι το προαναφερόµενο επίδοµα
θεσπίστηκε ως κίνητρο για την προσέλκυση, εγκατάσταση και παραµονή των
υπαλλήλων του ∆ηµοσίου, των ΟΤΑ και των λοιπών ΝΠ∆∆, που υπηρετούν στον
Νοµό Ροδόπης και δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι συνάπτεται µε την κατηγορία του
υπαλλήλου, αλλά αποκλειστικά µε τον τόπο, στον οποίο αυτός υπηρετεί. Έτσι ο ίδιος
δικαιολογητικός λόγος που επιβάλλει τη χορήγηση του παραπάνω κινήτρου στους
µόνιµους υπαλλήλους µε σχέση δηµοσίου δικαίου ΝΠ∆∆, που υπηρετούν σε
προβληµατικές και παραµεθόριες περιοχές, όπως ο Νοµός Ροδόπης, συντρέχει και για
όσους υπηρετούν σε αυτά µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στις ίδιες περιοχές.
Εποµένως, η µη χορήγησή του στους εργαζόµενους αυτούς εισάγει δυσµενή διάκριση
σε βάρος τους έναντι των µόνιµων υπαλλήλων, χωρίς αυτή να επιβάλλεται και να
δικαιολογείται από λόγους κοινωνικούς ή δηµοσίου συµφέροντος.
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∆ιατάξεις:
ΚΠολ∆: 560, 576,
Σ: 4,
∆ηµοσίευση: INLAW 2013
Αρχή της ίσης µεταχείρισης - Οικειοθελείς παροχές
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1077
Έτος: 2011
Σύντοµη Περίληψη:
- Αρχή της ίσης µεταχείρισης των µισθωτών. Οικειοθελείς παροχές.
- Η αρχή της ίσης µεταχείρισης των µισθωτών, που συνάγεται από τις διατάξεις των
άρθρων 4 παρ.1, 22 παρ.1 του Συντάγµατος, 141 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (πρώην άρθρο 119 της Συνθήκης ΕΟΚ) και 288 ΑΚ, επιβάλλει
στον εργοδότη την υποχρέωση, όταν προβαίνει για οποιοδήποτε λόγο σε οικειοθελή
παροχή προς τους εργαζόµενους, να µην εξαιρεί από αυτήν κάποιον ή κάποιους
µισθωτούς, οι οποίοι ανήκουν στην ίδια κατηγορία και παρέχουν µε τα αυτά
προσόντα την ίδια εργασία, κάτω από τις ίδιες συνθήκες, εκτός αν η εξαίρεση
δικαιολογείται επαρκώς ως οφειλόµενη σε αντικειµενικές περιστάσεις (ΟλΑΠ
348/1985). Η ίση µεταχείριση προϋποθέτει, κατ' αρχήν, σύµβαση ενεργή. Εν τούτοις,
η εν λόγω αρχή έχει εφαρµογή και όταν η χορήγηση της οικειοθελούς παροχής
γίνεται µετά τη λύση της συµβάσεως εργασίας, αλλά µε αναδροµική ενέργεια,
αναγόµενη, είτε µε απόφαση του εργοδότη είτε µε συµφωνία µεταξύ αυτού και των
εργαζόµενων, σε χρονικό διάστηµα κατά το οποίο η σύµβαση ήταν ενεργής, ως
επιβράβευση των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν από το µισθωτό µέχρι τη λύση
αυτής.
∆ιατάξεις:
ΑΚ: 288,
Σ: 4, 22,
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * ΝοΒ 2012.341* ∆ΕΕ 2012.970
Αρχή της ίσης µεταχείρισης - Οικειοθελείς παροχές
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1487
Έτος: 2012
Σύντοµη Περίληψη:
- Αρχή της ίσης µεταχείρισης. Οικιοθελείς παροχές. Αναιρείται η προσβαλλόµενη
απόφαση.
- Κατά την αρχή της ίσης µεταχείρισης, που απορρέει από τις διατάξεις των άρθ. 22§2
του Συντάγµατος, 141 της Συνθήκης της ΕΕ και 288 ΑΚ, ο εργοδότης που απασχολεί
πολλούς µισθωτούς, οι οποίοι έχουν τα αυτά προσόντα και παρέχουν τις ίδιες
υπηρεσίες κάτω από τις ίδιες συνθήκες για την εξυπηρέτηση αναγκών της ίδιας
κατηγορίας, υποχρεούται να τους µεταχειρίζεται οµοιόµορφα και συνεπώς να µη
εξαιρεί ορισµένον ή ορισµένους από τις παροχές που έχουν άµεσο οικονοµικό
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συµφέρον ή αφορούν µισθολογική ή βαθµολογική εξέλιξη, στις οποίες προβαίνει
οικειοθελώς, χωρίς δηλ. νοµική υποχρέωση, εκτός εάν η εξαίρεση δικαιολογείται από
ειδικό και σοβαρό κατ' αντικειµενική κρίση λόγο. Για την εφαρµογή, όµως, της αρχής
αυτής πρέπει η σύµβαση εργασίας να λειτουργεί και να είναι ενεργός. Αν η σύµβαση
έχει λυθεί για οποιονδήποτε λόγο, ο µισθωτός δεν µπορεί να την επικαλεσθεί, εκτός
αν πρόκειται για παροχή εκ µέρους του εργοδότη που έγινε κατά την λύση της ή
ενόψει αυτής ή ανάγεται στον χρόνο που η σύµβαση ήταν ενεργός.
∆ιατάξεις:
ΑΚ: 288,
ΚΠολ∆: 560,
ΣυνθΕΚ: 141,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
Αρχή της ίσης µεταχείρισης - Οικειοθελείς παροχές
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 809
Έτος: 2012
Σύντοµη Περίληψη:
- Αρχή της ίσης µεταχείρισης. Οικειοθελείς παροχές. Παράβαση κανόνα ουσιαστικού
δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης.
- Σύµφωνα µε την αρχή της ίσης µεταχειρίσεως, που απορρέει από τα άρθρα 22 παρ.1
του Συντάγµατος, 288 του ΑΚ και 141 της Συνθήκης της ΕΕ, προκύπτει ότι εκείνος
που χρησιµοποιεί επ' αµοιβή πλείονα πρόσωπα, τα οποία έχουν τα αυτά προσόντα και
παρέχουν τις ίδιες υπηρεσίες, κάτω από τις ίδιες συνθήκες για την εξυπηρέτηση
αναγκών της αυτής κατηγορίας, υποχρεούται να τους µεταχειρίζεται οµοιόµορφα και
συνεπώς να µην εξαιρεί ορισµένους από αυτούς από παροχές στις οποίες προβαίνει
δυνάµει συµβατικής δεσµεύσεως (από επαχθή ή χαριστική αιτία) και όχι κατά νοµική
επιταγή, εκτός αν η εξαίρεση δικαιολογείται από ειδικό και σοβαρό, κατ'
αντικειµενική κρίση, λόγο, η συνδροµή του οποίου διαφοροποιεί τις συνθήκες, υπό
τις οποίες παρέχεται η εργασία του ευνοηθέντος προσώπου. Βάσει της αρχής αυτής, ο
εργοδότης οφείλει να επεκτείνει σε όλους τους εργαζοµένους που παρέχουν την ίδια
εργασία υπό τις αυτές συνθήκες µε τα αυτά προσόντα, τις µισθολογικές και άλλες
υπηρεσιακές παροχές, είτε πρόκειται για µονοµερείς οικειοθελείς παροχές είτε
πρόκειται για παροχές που έχει αναλάβει συµβατικώς έναντι ορισµένων
εργαζοµένων. Οι οικειοθελείς παροχές µπορούν να διακοπούν οποτεδήποτε από τον
εργοδότη αν αυτός επιφύλαξε ρητώς το δικαίωµα ανακλήσεώς τους. Η αρχή δε αυτή
έχει εφαρµογή και στην περίπτωση που ο εργοδότης προβαίνει σε οικειοθελή παροχή
προς ορισµένους µισθωτούς για λόγους ανεξάρτητους από το είδος της εργασίας τους
αλλά σχετιζόµενους µε άλλες περιστάσεις, όπως λ.χ. η αποµάκρυνση ή αποχώρηση
αυτών από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδοτήσεως, οπότε αν οι ίδιες περιστάσεις
συντρέχουν και για άλλους εργαζοµένους, ο εργοδότης βάσει της αρχής αυτής οφείλει
να επεκτείνει την εν λόγω οικειοθελή παροχή και σ'αυτούς. Τέτοια περίπτωση
υπάρχει και όταν ο εργοδότης χωρίς να έχει συµβατική ή νόµιµη υποχρέωση
καταβάλλει οικειοθελώς στους εργαζοµένους που αποµακρύνονται ή αποχωρούν από
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την εργασία τους, λόγω του ότι συµπλήρωσαν τις προϋποθέσεις να λάβουν σύνταξη
γήρατος, ολόκληρη την από τις διατάξεις των ν. 2112/1920 και 3198/1955
προβλεπόµενη αποζηµίωση απολύσεως και όχι τη µειωµένη που ορίζεται από το
άρθρο 8 εδ. β'του ν. 3198/1955, όπως τούτο αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 5 παρ.1
του Ν. 435/1976 (ΑΠ 793/2008).
- Παράβαση κανόνα δικαίου, που ιδρύει τον λόγο αναιρέσεως του άρθρου 559 αρθρ.1
ΚΠολ∆, υπάρχει εφόσον αυτός δεν εφαρµοσθεί, ενώ συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις
εφαρµογής του ή εάν αυτός εφαρµοσθεί, ενώ δεν έπρεπε ή εάν εφαρµοσθεί
εσφαλµένα (ΟλΑΠ 36/1988 Ελ∆νη 1989 1153).
- Έλλειψη νόµιµης βάσης, που ιδρύει τον λόγο αναιρέσεως του αριθµ.19 του
ανωτέρω άρθρου υπάρχει όταν στην ελάσσονα πρόταση του νοµικού συλλογισµού,
δεν εκτίθενται καθόλου πραγµατικά περιστατικά ή τα εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα
τα στοιχεία που απαιτούνται, βάσει του πραγµατικού του κανόνα δικαίου, για την
επέλευση της απαγγελθείσας έννοµης συνέπειας, ή την άρνησή της ή αντιφάσκουν
µεταξύ τους.
∆ιατάξεις:
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19,
ΑΚ: 288,
Νόµοι: 2112/1920,
Νόµοι: 3198/1955, άρθ. 8,
Νόµοι: 435/1976, άρθ. 5,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
∆ιευθύνοντες Υπάλληλοι - Εξαίρεση από προστατευτικές διατάξεις
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1467
Έτος: 2012
Σύντοµη Περίληψη:
- ∆ιευθύνοντες υπάλληλοι. Εξαίρεση από προστατευτικές διατάξεις. Παραβίαση
κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης.
- Κατά την έννοια του εδαφίου α' του άρθρου 2 της ∆ιεθνούς Συµβάσεως της
Ουάσινγκτων "περί περιορισµού των ωρών εργασίας εν ταις βιοµηχανικαίς
επιχειρήσεσιν", που κυρώθηκε µε το ν. 2269/1920, ως πρόσωπα τα οποία κατέχουν
θέσεις εποπτείας ή διευθύνσεως ή εµπιστοσύνης, επί των οποίων, κατά την εν λόγω
σύµβαση, δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις αυτής, θεωρούνται εκείνα στα οποία, ως εκ
των εξαιρετικών προσόντων τους ή της ιδιάζουσας εµπιστοσύνης του εργοδότη προς
αυτά, ανατίθενται καθήκοντα γενικότερης διευθύνσεως όλης της επιχείρησης ή
σηµαντικού τοµέα της και εποπτείας του προσωπικού, κατά τρόπο ώστε όχι µόνο να
επηρεάζουν αποφασιστικά τις κατευθύνσεις και την εξέλιξη της επιχείρησης, αλλά
και να διακρίνονται εµφανώς από τους άλλους υπαλλήλους, λόγω της ασκήσεως των
δικαιωµάτων του εργοδότη, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονται και η πρόσληψη και
απόλυση του προσωπικού έναντι του οποίου επέχουν θέση εργοδότη, διαθέτουν
πρωτοβουλία και επωµίζονται ενίοτε και ποινικές ευθύνες για την τήρηση των
διατάξεων που έχουν θεσπιστεί για το συµφέρον των εργαζοµένων, αµειβόµενοι
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συνήθως µε µισθό που υπερβαίνει κατά πολύ τα νόµιµα ελάχιστα όρια και τις
καταβαλλόµενες στους λοιπούς υπαλλήλους αποδοχές. Γι' αυτό και τα πρόσωπα
αυτά, αν και δεν παύουν να είναι µισθωτοί, εξαιρούνται από την εφαρµογή των
διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας περί χρονικών ορίων εργασίας, περί
εβδοµαδιαίας αναπαύσεως, περί αποζηµιώσεως ή προσαυξήσεως για την υπερωριακή
ή κατά Κυριακές και εορτές εργασία, οι οποίες είναι ασυµβίβαστες προς την
εξέχουσα θέση τους και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που ανέλαβαν µε τη
σύµβασή τους. Η έννοια δε της διευθυντικής θέσεως, ανεξαρτήτως του αν ο
εργαζόµενος έχει ή όχι τον τίτλο του κατόχου αυτής, προσδιορίζεται µε βάση τα
αντικειµενικά κριτήρια της καλής πίστης και της κοινής πείρας και της λογικής από
τη φύση και το είδος των παρεχόµενων υπηρεσιών που κρίνονται ενιαίως, καθώς και
από την ιδιάζουσα σχέση εκείνου που τις παρέχει τόσο προς τον εργοδότη, όσο και
προς τους λοιπούς εργαζοµένους.
- Ο από το άρθρ. 559 αρ. 1 εδ. α του ΚΠολ∆, λόγος αναιρέσεως ιδρύεται όταν
παραβιάσθηκε κανόνας 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 εφαρµοσθεί ενώ συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του ή εάν εφαρµοσθεί
εσφαλµένως, η παραβίαση δε αυτή εκδηλώνεται είτε µε ψευδή ερµηνεία είτε µε κακή
εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη υπαγωγή των πραγµατικών περιστατικών.
- Κατά την έννοια του άρθρου 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆, λόγος αναιρέσεως για έλλειψη
νόµιµης βάσεως της αποφάσεως ιδρύεται όταν από τις αιτιολογίες της δεν
προκύπτουν σαφώς τα περιστατικά, που είναι αναγκαία, για να κριθεί αν στη
συγκεκριµένη περίπτωση συντρέχουν οι νόµιµοι όροι της διατάξεως του ουσιαστικού
δικαίου που εφαρµόστηκε ή δεν συντρέχουν, ώστε να αποκλείεται η εφαρµογή της,
καθώς και όταν η απόφαση δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει αιτιολογίες ελλιπείς ή
αντιφατικές ως προς το νοµικό χαρακτηρισµό των πραγµατικών περιστατικών, τα
οποία έγιναν δεκτά και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Αντιθέτως,
δεν υπάρχει έλλειψη νόµιµης βάσεως όταν πρόκειται για ελλείψεις, που ανάγονται
στην εκτίµηση των αποδείξεων και µάλιστα στην ανάλυση, στάθµιση και
αιτιολόγηση του εξαγόµενου από αυτές πορίσµατος, εφόσον αυτό διατυπώνεται στην
απόφαση σαφώς.
∆ιατάξεις:
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19,
Νόµοι: 2269/1920,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
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∆ιευθυντικό δικαίωµα - Άρνηση αποδοχής υπηρεσιών εργαζοµένου
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 816
Έτος: 2012
Σύντοµη Περίληψη:
- ∆ιευθυντικό δικαίωµα εργοδότη. Άρνηση αποδοχής της εργασίας του µισθωτού.
Καταχρηστική άσκηση δικαιώµατος. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Μη
λήψη υπόψη πραγµάτων.
- Από τις διατάξεις των άρθρων 648, 652, 653, 656 και 361 ΑΚ προκύπτει ότι ο
εργοδότης διαθέτοντας µε βάση το διευθυντικό του δικαίωµα, την εξουσία να
ρυθµίζει όλα τα θέµατα που ανάγονται στην οργάνωση και λειτουργία της
επιχειρήσεως του για την επίτευξη των σκοπών της δεν έχει καταρχήν, εκτός από
αντίθετη συµφωνία, υποχρέωση να απασχολεί το µισθωτό και η µη αποδοχή εκ
µέρους του των προσφεροµένων υπηρεσιών αυτού δεν έχει κατά τις εν λόγω
διατάξεις άλλες συνέπειες εκτός από εκείνες που επέρχονται από την υπερηµερία του.
Η καταρχήν όµως νόµιµη άρνηση του εργοδότη να αποδεχθεί την εργασία του
µισθωτού καθίσταται παράνοµη όταν υπερβαίνει προφανώς τα κριτήρια που θέτει το
άρθρο 281 ΑΚ και αποβαίνει έτσι καταχρηστική, όπως όταν θίγει υλικά ή ηθικά
συµφέροντα του εργαζοµένου ή επιφέρει χωρίς λόγο προσβολή της προσωπικότητας
του κατά το άρθρο 59, 914 και 932 ΑΚ, οπότε παρέχεται σ' αυτόν αξίωση για την
άρση της προσβολής και την παράλειψη της στο µέλλον, καθώς και για χρηµατική
ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, περιστατικά, τα οποία πρέπει να κρίνονται σε κάθε
συγκεκριµένη περίπτωση.
- Η διάταξη του άρθρου 23 παρ. 2 του Ν. 1264/1982, που επιβάλλει στον εργοδότη,
µε απειλή ποινικών κυρώσεων, την υποχρέωση για πραγµατική απασχόληση του
µισθωτού, αναφέρεται στην εξαιρετική περίπτωση που ο εργαζόµενος απολύθηκε και
η απόλυση του κρίθηκε άκυρη µε δικαστική απόφαση. Ωστόσο και στην περίπτωση
αυτή, η υποχρέωση του εργοδότη για αποδοχή των υπηρεσιών του εργαζοµένου δεν
ανακύπτει ως αυτόµατη συνέπεια της αναγνώρισης της ακυρότητας της καταγγελίας ,
αλλά µε τη συνδροµή των παραπάνω περιστάσεων. ∆ηλαδή, για τη νοµική θεµελίωση
της αγωγή του εργαζόµενου µε την οποία ζητείται, να αποδέχεται ο εργοδότης τις
υπηρεσίες του, θα πρέπει να εκτίθενται στο δικόγραφο αυτής περιστατικά µε τα οποία
η άρνηση του εργοδότη να αποδεχθεί τις προσφερόµενες υπηρεσίες εκ µέρους του
εργαζόµενου γίνεται κάτω από περιστάσεις οι οποίες υπερβαίνουν προφανώς τα
κριτήρια που θέτει το άρθρο 281 ΑΚ ή συνιστούν παράνοµη προσβολή της
προσωπικότητας του ή ότι εκ προθέσεως ζηµιώνεται κατά τρόπο αντίθετο προς τα
χρηστά ήθη ή ότι υπαιτίως προσβάλλεται το δικαίωµα του στην ανάπτυξη της
προσωπικότητας του και της συµµετοχής του στην οικονοµική ζωή (ΟλΑΠ 9/2011).
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 1 του ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται µόνο αν
παραβιάστηκε κανόνας ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο περιλαµβάνονται και οι
ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών, Ο λόγος αυτός αναιρέσεως ιδρύεται όταν
το δικαστήριο της ουσίας εφάρµοσε κανόνα ουσιαστικού δικαίου µη εφαρµοστέο ή
παρέλειψε την εφαρµογή του εφαρµοστέου ή εφάρµοσε τέτοιο κανόνα εσφαλµένα,
προσδίδοντας σ' αυτόν έννοια διαφορετική από εκείνη που πράγµατι έχει (ΟλΑΠ
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7/2006). Η νοµική δε αοριστία της αγωγής που ελέγχεται αυτεπάγγελτα, δηλαδή η
συνδεόµενη µε τη νοµική εκτίµηση από το δικαστήριο της ουσίας του εφαρµοστέου
κανόνα ουσιαστικού δικαίου ελέγχεται αναιρετικά ως παραβίαση από το άρθρο 559
αρ. 1 του ΚΠολ∆ εάν το δικαστήριο για το σχηµατισµό της κρίσης του για τη νοµική
επάρκεια και πληρότητα της αγωγής και τη νοµική βασιµότητα της σε αναφορά µε
συγκεκριµένο κανόνα ουσιαστικού δικαίου, αξίωσε περισσότερα στοιχεία από εκείνα
που ορίζει ο κανόνας αυτός για τη θεµελίωση του αγωγικού δικαιώµατος ή αντιθέτως
αρκέστηκε σε λιγότερα στοιχεία ή διάφορα από αυτά (ΟλΑΠ 18/1998).
- Ο λόγος αναιρέσεως του άρθρου 559 αρ. 8 του ΚΠολ∆ δίδεται όταν το δικαστήριο
παρά το νόµο έλαβε υπόψη πράγµατα που δεν προτάθηκαν ή δεν έλαβε υπόψη
πράγµατα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης.
Κατά την έννοια της διατάξεως αυτής ως "πράγµατα" θεωρούνται οι πραγµατικοί
ισχυρισµοί που έχουν αυτοτελή ύπαρξη και τείνουν σε θεµελίωση, κατάλυση ή
παρακώλυση ουσιαστικού ή δικονοµικού δικαιώµατος που ασκήθηκε είτε ως
επιθετικό είτε ως αµυντικό µέσο και άρα στηρίζουν το αίτηµα της αγωγής, ενστάσεως
ή αντενστάσεως ή λόγου εφέσεως όχι δε και οι αιτιολογηµένες αρνήσεις τους, ούτε οι
ισχυρισµοί που αποτελούν επιχειρήµατα ή συµπεράσµατα των διαδίκων ή του
δικαστηρίου, τα οποία συνάγονται από την εκτίµηση των αποδείξεων, αλλά ούτε και
οι απαράδεκτοι ή αβάσιµοι κατά νόµο ισχυρισµοί (ΟλΑΠ 3/1997). Εξάλλου, δεν
στοιχειοθετείται ο λόγος αυτός αναιρέσεως όταν το δικαστήριο έλαβε υπόψη
προταθέντα ισχυρισµό και τον απέρριψε ευθέως για οποιαδήποτε λόγο τυπικό ή
ουσιαστικό (ΟλΑΠ 12/1997) αλλά και όταν το δικαστήριο αντιµετωπίζει και
απορρίπτει στην ουσία εκ των πραγµάτων προβληθέντα ισχυρισµό, µε την παραδοχή
ως αποδειχθέντων γεγονότων αντίθετων προς αυτά που τον συγκροτούν (ΟλΑΠ
11/1996).
- Κατά το άρθρο 559 αρ. 19 του ΚΠολ∆ η απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση, όταν στο
αιτιολογικό που συνιστά την ελάσσονα πρόταση του δικανικού συλλογισµού δεν
αναφέρονται καθόλου ή αναφέρονται ανεπαρκώς ή αντιφατικώς τα πραγµατικά
περιστατικά, στα οποία το δικαστήριο της ουσίας στήριξε την κρίση του επί
ζητήµατος µε ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης και έτσι δεν µπορεί να
ελεγχθεί αν στη συγκεκριµένη περίπτωση συνέτρεχαν οι όροι εκείνου που
εφαρµόσθηκε. Εποµένως, ο λόγος αυτός αναιρέσεως προϋποθέτει ουσιαστική κρίση
του δικαστηρίου της ουσίας, σε ζήτηµα που ασκεί ουσιώδη επίδραση στην έκβαση
της δίκης και δεν ιδρύεται όταν το δικαστήριο απέρριψε την αγωγή ως µη νόµιµη ή
αόριστη (ΟλΑΠ 44/1990).
∆ιατάξεις:
ΑΚ: 57, 281, 361, 648, 652, 653, 656, 914, 919, 932,
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 19
Νόµοι: 1264/1982, άρθ. 23,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012

[14]

∆ικηγόροι - ∆ικηγορική αµοιβή - ∆ιεκδίκηση νόµιµης αµοιβής
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 976
Έτος: 2011
Σύντοµη Περίληψη:
- ∆ικηγορική αµοιβή. Ελάχιστα όρια. Καταχρηστική άσκηση δικαιώµατος. Έλλειψη
νόµιµης βάσης. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση.
- 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. Περαιτέρω, 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 µέρος της, είτε
µεµονωµένες πράξεις ή άλλης φύσεως νοµικές εργασίες. Σε καµιά περίπτωση δεν
επιτρέπεται η αµοιβή να υπολείπεται των ελαχίστων ορίων, που καθορίζονται από τα
άρθρα 98 επ. του ως άνω Κώδικα. Κάθε συµφωνία για λήψη µικρότερης αµοιβής από
τα ανωτέρω καθοριζόµενα όρια είναι άκυρη ανεξάρτητα από το χρόνο της 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
κατά τις διατάξεις των εποµένων άρθρων, αυξανόµενο κατά την κρίση του
δικαστηρίου, αναλόγως της επιστηµονικής εργασίας, της αξίας και του είδους της
διεκπεραιωθείσας υποθέσεως, του καταναλωθέντος χρόνου, της σπουδαιότητας της
διαφοράς, των ιδιαζουσών περιστάσεων και των εν γένει δικαστικών ή εξώδικων
ενεργειών.
- Σύµφωνα µε το άρθρο 281 του ΑΚ η άσκηση του δικαιώµατος απαγορεύεται αν
υπερβαίνει προφανώς τα όρια που επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο
κοινωνικός ή οικονοµικός σκοπός του δικαιώµατος. Κατά την έννοια της διατάξεως
αυτής το δικαίωµα ασκείται καταχρηστικά και όταν η συµπεριφορά του δικαιούχου,
που προηγήθηκε της ασκήσεως του, καθώς και η πραγµατική κατάσταση που
διαµορφώθηκε κατά το διάστηµα που µεσολάβησε, δηµιούργησαν στον οφειλέτη την
εύλογη πεποίθηση ότι δεν θα ασκηθεί το δικαίωµα, εις τρόπον ώστε η µεταγενέστερη
άσκηση του, που θα έχει δυσµενείς για τον οφειλέτη συνέπειες , να µη δικαιολογείται
επαρκώς και να υπερβαίνει προφανώς τα όρια που επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα
χρηστά ήθη ή ο κοινωνικός ή οικονοµικός σκοπός του δικαιώµατος. Μόνη η
µακροχρόνια αδράνεια του δικαιούχου και όταν ακόµη δηµιούργησε στον οφειλέτη
την πεποίθηση ότι δεν υπάρχει το δικαίωµα ή ότι δεν πρόκειται πλέον να ασκηθεί, δεν
αρκεί για να καταστήσει καταχρηστική τη µεταγενέστερη άσκηση αυτού, αλλ'
απαιτείται να συντρέχουν επιπρόσθετες ειδικές συνθήκες και περιστάσεις,
προερχόµενες κυρίως από την προηγηθείσα συµπεριφορά του δικαιούχου και του
οφειλέτη, ενόψει των οποίων και της αδράνειας του δικαιούχου, η επακολουθούσα
άσκηση του δικαιώµατος, που τείνει σε ανατροπή της καταστάσεως που
δηµιουργήθηκε υπό τις παραπάνω ειδικές συνθήκες και διατηρήθηκε επί µακρό
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χρόνο, να εξέρχεται των ορίων που τίθενται µε τη διάταξη του άρθρου 281 Α.Κ. Στην
περίπτωση αυτή η επιχειρούµενη από το δικαιούχο ανατροπή της πιο πάνω
καταστάσεως, απαιτείται να έχει δυσµενείς επιπτώσεις στα συµφέροντα του οφειλέτη
(ΟλΑΠ 8/2001). Η διάταξη του ΑΚ 281 έχει έντονο ο χαρακτήρα δηµοσίας τάξεως,
εφαρµόζεται δε και επί δικαιωµάτων που απορρέουν από άλλες, επίσης δηµοσίας
τάξεως διατάξεις, όπως είναι οι αξιώσεις των δικηγόρων προς καταβολή της
ελάχιστης αµοιβής τους για την παροχή των νοµικών υπηρεσιών τους που ορίζεται
από τις διατάξεις των άρθρων 92 παρ.1, 98 επ. του Κώδικα περί ∆ικηγόρων (ΟλΑΠ
33/2005).
∆ιατάξεις:
ΑΚ: 281,
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 19,
Κωδ∆ικ: 91, 92, 98,
∆ηµοσίευση: INLAW 2011
∆ικηγόροι - ∆ικηγορική αµοιβή - Ελάχιστα όρια αµοιβών
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 16
Έτος: 2013
Σύντοµη Περίληψη:
- Προσδιορισµός δικηγορικής αµοιβής. Ελάχιστο όριο αµοιβής.
- Κατά το άρθρο 98 παρ. 1 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων (Ν.∆. 3026/1954), σε
περίπτωση έλλειψης ειδικής συµφωνίας, το ελάχιστο ποσό της αµοιβής του
δικηγόρου ορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις των επόµενων άρθρων. Το ελάχιστο
αυτό όριο αυξάνεται, κατά την κρίση του δικαστηρίου, ανάλογα µε την επιστηµονική
εργασία, την αξία και το είδος της υπόθεσης, που διεκπεραιώθηκε, τον αναλωθέντα
χρόνο και τη σπουδαιότητα της υπόθεσης, τις ιδιάζουσες σ' αυτή περιστάσεις και
γενικώς τις δικαστικές και εξώδικες ενέργειες, που καταβλήθηκαν από µέρους του
δικηγόρου. Εξάλλου, κατά το άρθρο 100 παρ. 1, 2 του αυτού Κώδικα, το ελάχιστο
όριο της αµοιβής για τη σύνταξη κύριας αγωγής ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της
αξίας του αντικειµένου της αγωγής. Εάν το αίτηµα αυτής δεν συνίσταται σε ορισµένη
χρηµατική απαίτηση, το ελάχιστο όριο αµοιβής καθορίζεται κατά τα άνω µε βάση την
πραγµατική αξία του αντικειµένου της. Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρ.
100 παρ. 1, 102 και 107 του αυτού ως άνω Ν∆ 3026/1934 "περί του κώδικος των
δικηγόρων" σαφώς προκύπτει, ότι το δικαστήριο, προκειµένου να καθορίσει και
επιδικάσει στο δικηγόρο αµοιβή για σύνταξη αγωγής και προτάσεων οφείλει να λάβει
υπόψη του το αίτηµα της αγωγής, που συνίσταται σε ορισµένη χρηµατική απαίτηση,
εκτός αν προταθεί και αποδειχθεί από τον εναγόµενο ένσταση από το άρθρο 102 του
κώδικα δικηγόρων, ότι το αγωγικό αίτηµα είναι προφανώς εξογκωµένο, κάτι που
µπορούσε να αντιληφθεί ο δικηγόρος, αν εξακρίβωνε επιµελέστερα τα πράγµατα,
οπότε ο κανονισµός της αµοιβής δεν θα γίνει µε βάση το αίτηµα της αγωγής, αλλά µε
βάση το ποσό που έπρεπε να ζητηθεί ύστερα από επιµεληµένη εξακρίβωση των
πραγµάτων, εκτός και αν για τον καθορισµό του αιτήµατος της αγωγής
συµµορφώθηκε σε έγγραφη εντολή του εντολέα του ή του αντιπροσώπου του. Από
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τις ανωτέρω διατάξεις προκύπτει ότι σε αµφότερες τις περιπτώσεις αυτές πρέπει να
λαµβάνεται υπόψη η πραγµατική αξία, την οποία έχει το αντικείµενο της αγωγής
κατά το χρόνο της άσκησής της ή, εάν επακολουθήσει συζήτηση αυτής, κατά το
χρόνο της πρώτης στο ακροατήριο συζήτησής της και όχι κατά το χρόνο της παροχής
της σχετικής υπηρεσίας από το δικηγόρο. Και τούτο, διότι κατά το χρόνο αυτό
διαµορφώνεται τελικά, σύµφωνα µε το άρθρο 224 ΚΠολ∆, το αντικείµενο της αγωγής
και συνεπώς, οι προϋποθέσεις του προσδιορισµού της αξίας αυτού. Περαιτέρω,
προκειµένου περί συντάξεως προτάσεων κατά την πρώτη ενώπιον του πρωτοδικείου
συζήτηση της υποθέσεως, ρητώς ορίζεται από το άρθρο 107 παρ. 1 του ως άνω
Κώδικα, ότι το ελάχιστο όριο αµοιβής του δικηγόρου του µεν εναγοµένου είναι ίσο
µε εκείνο που ορίζεται στα άρθρα 100 και επόµ. για τη σύνταξη της αγωγής, του δε
δικηγόρου του ενάγοντος το ήµισυ αυτής, το οποίο είναι καταβλητέο, επίσης, κατά το
άρθρο 107 παρ. 2 του αυτού Κώδικα, ως αµοιβή των δικηγόρων αµφοτέρων των
διαδίκων για τη σύνταξη προτάσεων των εποµένων συζητήσεων ενώπιον του αυτού
δικαστηρίου. Προκειµένου δε περί σύνταξης προτάσεων ενώπιον του εφετείου, το
ελάχιστο όριο αµοιβής του δικηγόρου αµφοτέρων των διαδίκων ορίζεται από το
άρθρο 110 παρ. 1 του ίδιου Κώδικα επί µεν της πρώτης συζήτησης της υπόθεσης στο
διπλάσιο εκείνου που ορίζεται στο άρθρο 107 παρ. 1 αυτού για το δικηγόρο του
ενάγοντος, επί µεν των εποµένων συζητήσεων στο διπλάσιο του οριζόµενου στο
άρθρο 107 παρ. 2 αυτού ορίου. Από τις ανωτέρω διατάξεις των άρθρων 107 και 110,
σε συνδυασµό µε εκείνη του άρθρου 100 του ως άνω Κώδικα, προκύπτει ότι η αµοιβή
του δικηγόρου για τη σύνταξη προτάσεων επί αγωγής, το αίτηµα της οποίας δεν
συνίσταται σε ορισµένη χρηµατική απαίτηση, καθορίζεται επίσης µε βάση την
πραγµατική αξία, που είχε το αντικείµενο αυτής κατά το χρόνο της πρώτης
συζήτησης της αγωγής ενώπιον του πρωτοβάθµιου δικαστηρίου.
Συνεπώς, η τυχόν µετά το χρόνο αυτό επερχόµενη αύξηση ή µείωση της πραγµατικής
αξίας του αντικειµένου της διαφοράς δεν λαµβάνεται υπόψη για τον καθορισµό της
ποσοστιαίας αµοιβής του δικηγόρου για µεταγενέστερες πράξεις του κατά τη
διάρκεια της δίκης.
∆ιατάξεις:
Κωδ∆ικ: 98, 100, 102, 107,
ΚΠολ∆: 224,
∆ηµοσίευση: INLAW 2013
∆ικηγόροι - ∆ικηγορική αµοιβή - Εργολαβία δίκης
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1600
Έτος: 2012
Σύντοµη Περίληψη:
- ∆ικηγόροι. Σύµβαση εργολαβίας.Υποχρέωση του δικηγόρου να διεξαγάγει αυτή
µέχρι τελεσιδικίας, χωρίς σε περίπτωση αποτυχίας να λάβει κάποια αµοιβή.
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των παραγράφων 1, 3 και 5 του Ν. 3026/1954
Περί Κώδικος ∆ικηγόρων, προκύπτει ότι επιτρέπεται συµφωνία που εξαρτά την
αµοιβή ή το είδος αυτής από την έκβαση της δίκης ή του αποτελέσµατος ή από
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οποιαδήποτε άλλη αίρεση, η συµφωνία δε αυτή που εξαρτά την αµοιβή από την
έκβαση της δίκης, τότε µόνο ισχύει, όταν ο δικηγόρος ανέλαβε την υποχρέωση να
διεξαγάγει τη δίκη µέχρι τελεσιδικίας, χωρίς σε περίπτωση αποτυχίας να λάβει
κάποια αµοιβή, ούτε αυτός ούτε άλλος υποκατάστατός του. Για να είναι συνεπώς
ισχυρή η συµφωνία περί εργολαβίας δίκης πρέπει ο δικηγόρος να αναλάβει ρητά την
υποχρέωση να διεξαγάγει αυτή µέχρι τελεσιδικίας, χωρίς σε περίπτωση αποτυχίας να
λάβει κάποια αµοιβή. Αν λείπει ο όρος αυτός, η συµφωνία είναι άκυρη κατά το άρθρο
174 και 179 ΑΚ και δεν συνεπάγεται έννοµα αποτελέσµατα. Εποµένως, αποτελεί
στοιχείο της βάσεως της αγωγής του δικηγόρου, κατ' άρθρο 216 παρ. 1 ΚΠολ∆, µε
την οποία ζητείται η επιδίκαση αµοιβής από εργολαβία δίκης, το γεγονός ότι
συνοµολογήθηκε ρητά µε τον αντισυµβαλλόµενο εντολέα του ότι σε περίπτωση
αποτυχίας δεν θα λάβει αµοιβή, αλλιώς η αγωγή του είναι αόριστη και ελέγχεται
αναιρετικά κατά το άρθρο 559 αρ. 8 και 14 του ΚΠολ∆.
∆ιατάξεις:
ΑΚ: 174, 179,
ΚΠολ∆: 216, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 14,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
∆ικηγόροι - ∆ικηγορική αµοιβή - Εργολαβία δίκης
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1309
Έτος: 2012
Σύντοµη Περίληψη:
- ∆ικηγόροι. Εργολαβία δίκης. Ανάκληση εντολής. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων.
Παραµόρφωση του περιεχοµένου εγγράφου.
- Από τις διατάξεις των άρθρ. 1, 2 παρ.2, 38, 39, 46, 49, 63, 91, 92, 94, 170 και 248
παρ.1 του Κώδ. Περί ∆ικηγόρων, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις των άρθρων 648 επ.
και 713 επ. του ΑΚ, προκύπτει ότι ο δικηγόρος, ενεργώντας ελεύθερα έναντι του
πελάτη του και µη διατελώντας σε σχέση εξάρτησης, είναι άµισθος δηµόσιος
λειτουργός, ενώ η µεταξύ τους σχέση χαρακτηρίζεται ως αµειβόµενη εντολή και
δικαιούται να λάβει από τον εντολέα του αµοιβή για κάθε εργασία δικαστική ή
εξώδικη. Η αµοιβή του δικηγόρου για τις υπηρεσίες που πρόσφερε καθορίζεται µε
συµφωνία µεταξύ αυτού και του εντολέα του, ο οποίος οφείλει την αµοιβή, εφόσον
έδωσε την εντολή επ' ονόµατι και για λογαριασµό του, ανεξάρτητα από το αν είναι
διάδικος. Αν δεν υπάρχει ειδική συµφωνία, το ελάχιστο της αµοιβής ορίζεται από τις
διατάξεις των άρθρ. 99 επ. του Κώδικα περί ∆ικηγόρων. Κατά τη διάταξη του άρθρ.
92 παρ.3 του ίδιου Κώδικα, επιτρέπεται συµφωνία που εξαρτά την αµοιβή ή το είδος
αυτής από την έκβαση της δίκης ή του αποτελέσµατος ή από οποιαδήποτε άλλη
αίρεση, κατά δε τη διάταξη της παρ. 5 του ίδιου άρθρου η συµφωνία που εξαρτά την
αµοιβή από την έκβαση της δίκης τότε µόνο ισχύει, όταν ο δικηγόρος ανέλαβε την
υποχρέωση να διεξαγάγει τη δίκη µέχρι τελεσιδικίας, χωρίς σε περίπτωση αποτυχίας
να λάβει κάποια αµοιβή. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι η αµοιβή του δικηγόρου,
ο οποίος ανέλαβε εργολαβικά τη διεξαγωγή της δίκης ή τη διεκπεραίωση της
εργασίας, δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσοστό 20% του αντικειµένου της δίκης, η δε
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σχετική απαίτηση τελεί υπό την αναβλητική αίρεση και γεννιέται όταν διεξαχθεί
επιτυχώς η δίκη ή επιλυθεί µε συµβιβασµό ή διαφορά ή περατωθεί η εργασία. Ως
επιτυχής έκβαση της δίκης άρα και ως πλήρωση της αιρέσεως, κατά την έννοια των
πιο πάνω διατάξεων, νοείται το στάδιο της διαδικασίας κατά το οποίο ο εντολέας έχει
τελεσίδικα δικαιωθεί από τις ενέργειες του εντολοδόχου δικηγόρου µε ικανοποιητική
δικαστική ή εξώδικη επίλυση της διαφοράς. Η σχετική περί εργολαβίας δίκης
συµφωνία δεν προϋποθέτει για το κύρος της την τήρηση έγγραφου τύπου, αφού η
δικονοµικού χαρακτήρα διάταξη του άρθρ. 95 παρ.2 εδ. α' του Κώδικα περί
∆ικηγόρων, µε την οποία περιοριζόταν η απόδειξη της συµφωνίας αυτής µόνο µε
έγγραφα ή όρκο και οµολογία, θεωρείται καταργηµένη από την εισαγωγή του
ΚΠολ∆, κατ' εφαρµογή της διάταξης του άρθρου 38 του ΕισΝΚΠολ∆ και συνεπώς
επί εκδικάσεως διαφοράς µεταξύ δικηγόρου και εντολέα για την αµοιβή του πρώτου
είναι εφαρµοστέα ως προς τα µέσα αποδείξεως , σύµφωνα µε τα άρθρα 677 παρ. 1
και 681 ΚΠολ∆, η διάταξη του άρθρου 671 παρ. 1 ΚΠολ∆, κατά την οποία η
απόδειξη γίνεται και µε µάρτυρες καθώς και µε ένορκες βεβαιώσεις τρίτων ενώπιον
Ειρηνοδίκη ή Συµβολαιογράφου (ΑΠ 100/2005). Σηµειωτέον, ότι µόνο κατ' εξαίρεση
η περί εργολαβίας δίκης συµφωνία πρέπει να καταρτίζεται εγγράφως και να
γνωστοποιείται στον οικείο ∆ικηγορικό Σύλλογο, σύµφωνα µε την παρ. 4 του ίδιου
άρθρ. 92 του Κωδ. περί ∆ικηγόρων, στις περιπτώσεις που πρόκειται για διαφορές από
µισθούς, ηµεροµίσθια, πρόσθετες αµοιβές για υπερωριακή εργασία ή εργασία κατά
τις Κυριακές ή εορτές, δώρα, αντίτιµο µη ληφθείσης αδείας, αποζηµίωση για
καταγγελία της σύµβασης και εν γένει κάθε απαίτηση αναγοµένη στην εργασιακή
σύµβαση υπαλλήλων, εργατών ή υπηρετών. Επίσης, η τυχόν εγγράφως
καταρτισθείσα συµφωνία δεν καθίσταται άκυρη αν δεν θεωρηθεί από την αρµόδια
∆ΟΥ, κατ' άρθρ. 8 παρ.1 β του Ν. 1882/90, διότι η ρύθµιση της διατάξεως αυτής, που
θεσπίσθηκε για την περιστολή της φοροδιαφυγής, δεν αποκλείει την εφαρµογή της
διατάξεως του άρθρ. 671 παρ.1α του ΚΠολ∆, η οποία ως ειδικότερη διάταξη ρυθµίζει
το παραδεκτό των αποδεικτικών µέσων στην ειδική αυτή διαδικασία, εποµένως και
τη µη θεωρηµένη από την αρµόδια ∆ΟΥ σύµβαση εργολαβίας δίκης. Σε περίπτωση
που ο εντολέας ανακαλέσει την εντολή κατά τη διάρκεια της εκκρεµοδικίας, δηλαδή
πριν από την έκδοση τελεσίδικης απόφασης, ή την εξωδικαστική συµβιβαστική
επίλυση της διαφοράς, εφαρµόζονται όσα ορίζονται στο άρθρο 170 του Κώδικα περί
∆ικηγόρων, δηλαδή αν η ανάκληση της εντολής είναι αδικαιολόγητη ο εντολέας
υποχρεούται να καταβάλει στον δικηγόρο τη συµφωνηµένη αµοιβή, αν δε αυτή είναι
δικαιολογηµένη αλλά από λόγους που δεν παρέχουν δικαίωµα άσκησης αγωγής κατά
το άρθρο 73 του ΕισΝΚΠολ∆, έχει υποχρέωση να καταβάλει στον δικηγόρο τη
δαπάνη που αυτός πραγµατοποίησε προς εκτέλεση της εντολής και µέχρι την
ανάκληση της, καθώς και την υπολογιζόµενη κατά τις διατάξεις του ίδιου Κώδικα
αµοιβή αυτού για τις µέχρι τότε ενέργειές του. Το δικαίωµα του εντολέα να άρει την
εµπιστοσύνη του από τον εντολοδόχο και να αφαιρέσει από αυτόν την ανατεθείσα
υπόθεση ασκείται, σύµφωνα µε τα άρθρα 167 και 724 του ΑΚ, µε µονοµερή και
απευθυντέα στον αντισυµβαλλόµενο δηλαδή βουλήσεως, µε την περιέλευσή της δε
στο πρόσωπο προς το οποίο απευθύνεται επέρχεται η λύση της εντολής. Η ανάκληση
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µπορεί να γίνει και προφορικά, ακόµη δε και σιωπηρά, αρκεί ο εντολέας να
καταστήσει γνωστή τη βούλησή του αυτή στον εντολοδόχο.
- Ο από το άρθρ. 559 αρ. 8 του ΚΠολ∆ αναιρετικός λόγος ιδρύεται όταν το
δικαστήριο παρά τον νόµο έλαβε υπόψη πράγµατα που δεν προτάθηκαν ή δεν έλαβε
υπόψη πράγµατα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της
δίκης. "Πράγµατα", κατά την έννοια της διατάξεως αυτής νοούνται οι αυτοτελείς
πραγµατικοί ισχυρισµοί, οι οποίοι τείνουν σε θεµελίωση, κατάλυση ή παρακώλυση
του δικαιώµατος που ασκείται µε την αγωγή, την ένσταση ή αντένσταση), όχι όµως
και τα πραγµατικά ή νοµικά επιχειρήµατα των διαδίκων (ΟλΑΠ 3/1997, ΟλΑΠ
469/1984) και γενικότερα οι ισχυρισµοί που υποβάλλονται διηγηµατικώς προς
ενδυνάµωση ή αποδυνάµωση των απόψεων κάποιου διαδίκου, έστω και αν
προτείνονται ως λόγοι εφέσεως. Για το ορισµένο του λόγου αυτού αναιρέσεως,
πρέπει να αναφέρονται σ' αυτόν τα "πράγµατα" που το δικαστήριο παρά το νόµο
έλαβε υπόψη, ενώ δεν προτάθηκαν ή εκείνα που δεν έλαβε υπόψη παρά το ότι είχαν
προταθεί από τον αναιρεσείοντα και αν ο τελευταίος ήταν ο εκκαλών, πρέπει αυτός
να εκθέτει στο αναιρετήριο ότι ο σχετικός ισχυρισµός του που θεµελιώνει το λόγο
υποβλήθηκε στο Εφετείο µε λόγο εφέσεως (ΑΠ 525/1993), διαφορετικά, αν δηλαδή
στο αναιρετήριο δεν αναγράφεται ότι τα "πράγµατα" προτάθηκαν στο δικαστήριο της
ουσίας από τον αναιρεσείοντα, είναι αόριστος και απορριπτέος.
- O από το άρθρ. 559 αρ. 20 του ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως ιδρύεται αν το δικαστήριο
παραµόρφωσε το περιεχόµενο εγγράφου µε το να δεχθεί πραγµατικά περιστατικά
προφανώς διαφορετικά από εκείνα που αναφέρονται στο έγγραφο αυτό.
Παραµόρφωση υπάρχει όταν το δικαστήριο κάνει διαγνωστικό λάθος (εσφαλµένη
ανάγνωση) και αποδίδει σε ορισµένο αποδεικτικό έγγραφο, µε την έννοια των άρθρ.
439 και 432 επ. του ΚΠολ∆, περιεχόµενο διαφορετικό από το πραγµατικό, όχι όµως
όταν εκτιµώντας το έγγραφο ως αποδεικτικό µέσο προβαίνει αξιολόγησή του. Η
παραµόρφωση πρέπει να είναι προφανής και το έγγραφο να προσκοµίζεται για την
απόδειξη ουσιώδους ισχυρισµού, το δε δικαστήριο πρέπει να µόρφωσε τη γνώµη του
αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο από το περιεχόµενο του εγγράφου που
παραµόρφωσε.
Έγγραφα κατά την έννοια του άρθρου 559 αρ. 20 ΚΠολ∆ είναι εκείνα που
χρησιµεύουν, σύµφωνα µε τα άρθρα 339 και 432 επ. ΚΠολ∆ ως αποδεικτικά µέσα, τα
οποία περιέχουν δηλώσεις των διαδίκων ή και τρίτων, που έγιναν πριν από τη δίκη ή
και ανεξάρτητα από αυτήν. Κατά την έννοια της ως άνω διατάξεως δεν θεωρούνται
έγγραφα οι ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον του Ειρηνοδίκη ή του Συµβολαιογράφου
κατά το άρθρο 671 παρ. 1 ΚΠολ∆.
∆ιατάξεις:
ΑΚ: 648 επ., 713 επ.,
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 20, 671, 677, 681,
Κωδ∆ικ: 1, 2, 38, 39, 46, 49, 63, 91, 92, 94, 99, 170, 248,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
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∆ικηγόροι - ∆ικηγορική αµοιβή - Εργολαβία δίκης
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1310
Έτος: 2012
Σύντοµη Περίληψη:
- ∆ικηγόροι. Εργολαβία δίκης. Όρια αµοιβής. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού
δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης.
- Από τις διατάξεις του άρθρου 92 παρ. 3 και 5 του Ν.∆. 3026/1954 "περί Κώδικος
των ∆ικηγόρων" συνάγεται ότι η συµφωνία µεταξύ του εντολέα και του δικηγόρου,
που εξαρτά την αµοιβή ή το είδος της αµοιβής του τελευταίου από την έκβαση της
δίκης ή το αποτέλεσµα της εργασίας, είναι επιτρεπτή, η αµοιβή δε αυτή δεν µπορεί να
υπερβαίνει το ποσοστό 20% του αντικειµένου της δίκης και είναι απαιτητή από τότε
που ο εντολέας ικανοποιηθεί από τη δικαστική ή εξώδικη επίλυση της διαφοράς του
µε τις ενέργειες του δικηγόρου. Περαιτέρω, από τη διάταξη του άρθρου 170 του
αυτού Κώδικα προκύπτει ότι, σε περίπτωση ανακλήσεως της εντολής προς το
δικηγόρο, προϋπόθεση για την καταβολή της αµοιβής αυτού µε βάση τη σχετική
συµφωνία είναι το "αδικαιολόγητο" της ανακλήσεως της εντολής. Η κρίση περί αυτού
του δικαστηρίου της ουσίας είναι νοµική, διότι σχηµατίζεται από τα πραγµατικά
περιστατικά, τα οποία ανέλεγκτα έγιναν δεκτά απ' αυτό, µε βάση α) γενικότερα
κριτήρια αξίας, που αντλούνται από τις εκάστοτε κρατούσες αντιλήψεις πολιτισµού
και β) τους κανόνες της κοινής πείρας και συνεπώς, ελέγχεται αναιρετικά για ευθεία ή
εκ πλαγίου παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου.
- Το δικαίωµα του εντολέα να άρει την εµπιστοσύνη του από τον εντολοδόχο και να
αφαιρέσει απ' αυτόν την ανατεθείσα υπόθεση ασκείται, σύµφωνα µε τις διατάξεις των
άρθρων 167 και 724 ΑΚ, µε µονοµερή και απευθυντέα στον αντισυµβαλλόµενο
δήλωση βουλήσεως, η δε λύση της εντολής επέρχεται µε την περιέλευση αυτής στο
πρόσωπο που απευθύνεται. Η ανάκληση της εντολής µπορεί να γίνει και σιωπηρά,
αρκεί ο εντολέας να καταστήσει γνωστή τη βούλησή του αυτή στον εντολοδόχο. Η
περί εργολαβίας της δίκης ως άνω συµφωνία εξακολουθεί να υπάρχει και να ισχύει
µέχρι περατώσεως τελεσιδίκως της δίκης, εκτός εάν καταργηθεί µε νεότερη αντίθετη
συµφωνία, η οποία µπορεί να γίνει ατύπως και σιωπηρώς, αρκεί να προκύπτει ότι τα
συµβαλλόµενα µέρη θέλησαν την κατάργηση της σύµβασης εργολαβίας δίκης και τον
καθορισµό της αµοιβής του πληρεξουσίου δικηγόρου για κάθε δικαστική ή
δικηγορική ενέργειά του, είτε µε βάση τη νέα συµφωνία, είτε µε βάση τα
προβλεπόµενα ελάχιστα νόµιµα όρια της αµοιβής. Μόνη η κατά τη διάρκεια της
εκκρεµότητας της σχετικής δίκης, που αφορά η δικηγορική αυτή εργολαβική
σύµβαση, καταβολή από τον εντολέα στον εντολοδόχο δικηγόρο ενός χρηµατικού
ποσού έναντι της συµφωνηθείσης µε τη σύµβαση αυτή αµοιβής, δεν επιφέρει άνευ
ετέρου την κατάργηση της σύµβασης εργολαβίας, εκτός αν συνάγεται, έστω και
σιωπηρώς, ότι µε την καταβολή αυτή τα µέρη θέλησαν να παύσει η αρχική αυτή
σύµβαση και ο εντολοδόχος δικηγόρος να αµειφθεί για όλες τις ενέργειές του σχετικά
µε την χειριζόµενη από αυτόν υπόθεση σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες από τον
Κώδικα ∆ικηγόρων αµοιβές. Τούτο δε διότι, εάν µε την καταβολή αυτή δεν ορίσθηκε
διαφορετικά, τότε η καταβολή αυτή, ως αφορώσα την αµοιβή που έχει συµφωνηθεί,
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αποτελεί προκαταβολή και γίνεται έναντι της αµοιβής που τυχόν θα δικαιούται ο
πληρεξούσιος δικηγόρος σε περίπτωση ευνοϊκής για τον εντολέα τελεσίδικης
έκβασης της δίκης. ∆ηλαδή η καταβολή αυτή γίνεται υπό την εξυπακουόµενη αίρεση
ότι η δίκη θα κερδηθεί τελεσιδίκως, άλλως ο εντολοδόχος δικηγόρος υποχρεούται ν'
αποδώσει στον εντολέα του τα ποσά που έχει προεισπράξει. Περαιτέρω, κατά το
άρθρο 170 του ιδίου Κώδικα, αν έχει συµφωνηθεί αµοιβή και ανακληθεί
αδικαιολόγητα η εντολή προς το δικηγόρο, ο εντολέας υποχρεούται να εκτελέσει
αµέσως όλες τις υποχρεώσεις του από τη συµφωνία. Από τη διάταξη αυτή συνάγεται
ότι σε περίπτωση εργολαβίας δίκης, στην οποία υπάρχει συµφωνία περί αµοιβής, αν η
εντολή προς το δικηγόρο ανακληθεί αδικαιολόγητα, ο τελευταίος δικαιούται τη
συµφωνηµένη αµοιβή υπό την προϋπόθεση ότι, αν δεν µεσολαβούσε η ανάκληση της
εντολής, θα διεξήγε επιτυχώς τη δίκη στην οποία αφορούσε η εντολή µε βεβαία
κατάληξη την έκδοση ευνοϊκής για τον εντολέα του τελεσίδικης απόφασης.
Εποµένως, η µε βεβαιότητα προσδοκώµενη πλήρωση της προαναφεροµένης
αναβλητικής αιρέσεως αποτελεί γεγονός θεµελιωτικό του δικαιώµατος του δικηγόρου
για την απόληψη της συµφωνηµένης αµοιβής. Εξάλλου, από το συνδυασµό των
διατάξεων των άρθρων 91 παρ. 1 και 92 παρ. 1α, 3 και 5 του Ν.∆. 3026/1954 "περί
του Κώδικος των ∆ικηγόρων", σε συνδυασµό µε εκείνη του άρθρου 201 Α.Κ.,
συνάγεται ότι α) µόνο η αµοιβή του δικηγόρου εξαρτάται από την αναβλητική αίρεση
της έκβασης της δίκης, όχι δε και η αξίωση για την καταβολή των εξόδων, η οποία,
πλην από αντίθετη συµφωνία, είναι ανεξάρτητη από το άνω αποτέλεσµα και β) επί
εργολαβίας της δίκης, ο δικηγόρος δικαιούται την αµοιβή του, η οποία δεν µπορεί να
υπερβαίνει το 20% του αντικειµένου της δίκης, και επιπλέον τη δικαστηριακή
δαπάνη, καθώς και τα άλλα έξοδα, που δαπάνησε εξ ιδίων για τη δίκη, εκτός
αντίθετης συµφωνίας. Επίσης το αντικείµενο της δίκης, για τον υπολογισµό της
αµοιβής µέχρι του ποσοστού 20%, προσδιορίζεται στο διατακτικό της τελεσίδικης
απόφασης, µε την οποία δικαιώνεται ο εντολέας (άρθρο 209 εδ. β' ΑΚ). Χρόνος
υπολογισµού της αξίας του αντικειµένου της διαφοράς είναι εκείνος της τελεσιδικίας
ή ο τυχόν συµφωνηθείς µεταγενέστερος τοιούτος, από τον οποίο γεννάται η αξίωση
αµοιβής του δικηγόρου. Η ως άνω συµφωνία (εργολαβία δίκης) δεν προϋποθέτει για
το κύρος της την τήρηση εγγράφου τύπου, αλλά µπορεί να καταρτισθεί ατύπως
(εκτός εάν αφορά εργατική διαφορά, ή διαφορά από ζηµιές αυτοκινήτων),
αποδεικνύεται δε κατά τις κοινές δικονοµικές διατάξεις. Ειδικότερα, σύµφωνα µε το
άρθρο 38 του Εισαγ. Νόµου του ΚΠολ∆ από της εισαγωγής του ΚΠολ∆ καταργήθηκε
η διάταξη του άρθρου 95 § 2 εδ. α' του Κώδικα ∆ικηγόρων, µε την οποία γινόταν
περιοριστική απαρίθµηση των µέσων αποδείξεως για τη δίκη περί δικηγορικής
αµοιβής, σε έγγραφα, όρκο και οµολογία και συνεπώς επί εκδικάσεως διαφοράς
µεταξύ δικηγόρου και εντολέα, για την αµοιβή του πρώτου είναι εφαρµοστέα ως προς
τα µέσα αποδείξεως σύµφωνα µε τα άρθρα 677 § 1 και 681 του ΚΠολ∆, η διάταξη
του άρθρου 671 § 1 του ΚΠολ∆, κατά την οποία η απόδειξη γίνεται και µε µάρτυρες
καθώς και µε ένορκες βεβαιώσεις τρίτων ενώπιον Ειρηνοδίκη ή Συµβολαιογράφου
(ΑΠ 100/2005).
- Κατά την έννοια του άρθρου 559 αριθµ. 1 ΚΠολ∆, παραβίαση του ουσιαστικού
κανόνα δικαίου υπάρχει, όταν ο δικαστής α) προσέδωσε στον εφαρµοστέο κανόνα
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έννοια διαφορετική από αυτή που έχει, β) εφάρµοσε µη εφαρµοστέο κανόνα, για τον
οποίο δεν υπήρχαν οι προς τούτο πραγµατικές προϋποθέσεις και γ) παρέλειψε να
εφαρµόσει εφαρµοστέο κανόνα, µολονότι συνέτρεχαν οι πραγµατικές προϋποθέσεις,
για την εφαρµογή του.
- Κατά την έννοια του άρθρου 559 αρ. 19 ΚΠολ∆, η απόφαση στερείται νόµιµης
βάσης, όταν στο αιτιολογικό αυτής, που συνιστά 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 δεν εφαρµόσθηκε ή δεν συνέτρεχαν οι όροι εκείνου, που
εφαρµόσθηκε.
∆ιατάξεις:
ΑΚ: 167, 201, 209, 724,
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 671, 677, 681,
Κωδ∆ικ: 91, 92, 95, 170,
ΕισΝΚΠολ∆: 38,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
Ειδική πρόσθετη αµοιβή 176 Ευρώ - Υπάλληλοι ∆ηµοσίου
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 430
Έτος: 2012
Σύντοµη Περίληψη:
- Ειδική πρόσθετη αµοιβή 176 Ευρώ. Αναίρεση κατά αποφάσεων των πρωτοδικείων,
που εκδίδονται σε εφέσεις κατά αποφάσεων των ειρηνοδικείων.
∆ιατάξεις:
ΚΠολ∆: 560,
Σ: 1, 4, 26, 73, 80, 87, 93, 120,
Νόµοι: 2470/1997, άρθ. 13,
Νόµοι: 2738/1999, άρθ. 13,
Νόµοι: 3016/2002, άρθ. 14,
Νόµοι: 3029/2002,
Νόµοι: 325/2003,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
Εργατικό ατύχηµα - Αγωγή αποζηµιώσεως από εργατικό ατύχηµα
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1776
Έτος: 2012
Σύντοµη Περίληψη:
- Εργατικό ατύχηµα. Σωµατική βλάβη.Μέτρα ασφαλείας. Αντικατάσταση των
αιτιολογιών της απόφασης. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. Μη λήψη υπόψη
αποδεικτικών µέσων.
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- Επί προκλήσεως σωµατικής βλάβης εργάτη ή υπαλλήλου εξ αιτίας εργατικού
ατυχήµατος, δηλαδή συνεπεία βιαίου συµβάντος που έλαβε χώρα κατά την εκτέλεση
ή εξ αφορµής της παρεχόµενης εργασίας, σε επιχειρήσεις του άρθρου 2 Ν. 551/1915,
η αξίωση του ίδιου για χρηµατική ικανοποίηση λόγω της ηθικής βλάβης που έχει
υποστεί ή των µελών της οικογενείας του σε περίπτωση θανάτου αυτού, λόγω
ψυχικής οδύνης, κρίνεται πάντοτε κατά το κοινό δίκαιο (άρθρα 914, 922 και 932 ΑΚ)
εις τρόπον ώστε, για τη θεµελίωσή της, απαιτείται πταίσµα του εργοδότη ή των
προστηθέντων από αυτόν, το οποίο πταίσµα µπορεί να συνίσταται και σε αµέλεια του
εργοδότη ή των προστηθέντων από αυτόν προσώπων, δηλαδή όταν ο εργοδότης ή οι
υπ' αυτού προστηθέντες παρέλειψαν την επιµέλεια που αν κατέβαλαν, µε µέτρο τη
συµπεριφορά του µέσου συνετού και επιµελούς εκπροσώπου του κύκλου της
δραστηριότητάς του, θα ήταν δυνατή η αποτροπή του ζηµιογόνου αποτελέσµατος.
Πταίσµα του εργοδότη ή των προστηθέντων από αυτόν µπορεί να θεµελιωθεί στην
περίπτωση αυτή και στο ότι δεν τηρήθηκαν από αυτούς οι διατάξεις ισχυόντων
νόµων, διαταγµάτων ή κανονισµών που επιβάλλουν όρους υγιεινής και ασφαλείας για
τη διαφύλαξη της υγείας, της σωµατικής ακεραιότητας και της ζωής των
εργαζοµένων, σύµφωνα µε τη γενική διάταξη του άρθρου 662 ΑΚ, είτε η τήρηση των
µέτρων αυτών από τον εργοδότη επιβάλλεται από τους παραπάνω νόµους,
διατάγµατα ή κανονισµούς που προβλέπουν τα µέτρα αυτά. Τέτοια γενικά µέτρα
ασφαλείας, που πρέπει να τηρούν όλοι οι εργοδότες καθορίζονται µε το ν. 1568/85
"Υγιεινή - Ασφάλεια εργαζοµένων" οι διατάξεις του οποίου εφαρµόζονται, σε όλες
τις επιχειρήσεις, εκµεταλλεύσεις και εργασίες, εκτός των αναφεροµένων στο άρθρο 1
παρ. 2 αυτού εξαιρέσεων, για τις οποίες δεν πρόκειται στην εξεταζοµένη περίπτωση.
Ειδικότερα µε το νόµο αυτό ορίζονται και τα εξής: ο εργοδότης υποχρεούται να
λαµβάνει κάθε µέτρο που απαιτείται, ώστε να εξασφαλίζονται οι εργαζόµενοι και οι
τρίτοι που παραβρίσκονται στους τόπους εργασίας από κάθε κίνδυνο που µπορεί να
απειλήσει την υγεία ή τη σωµατική τους ακεραιότητα, καθώς επίσης και να επιβλέπει
την ορθή εφαρµογή των µέτρων υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας (άρθρο 32 αρ. 1
και 3).
- Με το Π∆ 396/1994 "Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση
από τους εργαζοµένους εξοπλισµών ατοµικής προστασίας κατά την εργασία σε
συµµόρφωση προς την οδηγία του Συµβουλίου 89/656/ΕΟΚ" παρέχονται γενικές
οδηγίες ως προς την ασφάλεια των εργαζοµένων στους χώρους εργασίας.
- Κατά το άρθρο 578 ΚΠολ∆, "Αν το αιτιολογικό της προσβαλλοµένης αποφάσεως
κρίνεται εσφαλµένο, αλλά το διατακτικό της ορθό, ο Άρειος Πάγος απορρίπτει την
αναίρεση, εκτός αν υπάρχει έννοµο συµφέρον να αποτραπεί δεδικασµένο, οπότε
αναιρείται η απόφαση µόνον ως προς την εσφαλµένη αιτιολογία της". Εσφαλµένο
αιτιολογικό µε την έννοια της παραπάνω διατάξεως υπάρχει όταν κριθεί ότι τα
πραγµατικά περιστατικά που δέχθηκε η προσβαλλόµενη απόφαση υπάγονται σε άλλο
κανόνα δικαίου, εφόσον η υπαγωγή αυτή απολήγει σε πόρισµα όµοιο προς το
διατακτικό της αποφάσεως. Ως αιτιολογικό, δηλαδή, νοείται στη συγκεκριµένη
περίπτωση η νοµική αιτία, ήτοι οι διατάξεις του νόµου που αποτελούν την µείζονα
πρόταση του νοµικού συλλογισµού και δεν ταυτίζεται µε τις αιτιολογίες της
αποφάσεως, οι οποίες ανάγονται στην ελάσσονα πρόταση του συλλογισµού αυτού
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(ΟλΑΠ 30/1998). Εποµένως, η ευδοκίµηση του λόγου αναιρέσεως που αποδίδει στην
προσβαλλόµενη απόφαση την πληµµέλεια της παραβιάσεως κανόνα ουσιαστικού
δικαίου κατά τον αριθ. 1 του άρθρου 559 ΚΠολ∆ εξαρτάται από την ορθότητα όχι
των νοµικών αιτιολογιών, αλλά του διατακτικού της αποφάσεως, το οποίο συνάπτεται
αιτιωδώς µε τις ουσιαστικές παραδοχές του δικαστηρίου (ΟλΑΠ 27/1998).
- Ο λόγος αναίρεσης από τον αριθµό 8 του άρθρ. 559 ΚΠολ∆, ιδρύεται όταν το
δικαστήριο της ουσίας παρά το νόµο, είτε έλαβε υπόψη του πράγµατα που δεν
προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, είτε δεν έλαβε
υπόψη του πράγµατα που προτάθηκαν και έχουν επίσης ουσιώδη επίδραση στην
έκβαση της δίκης, νοούνται δε ως "πράγµατα" οι αυτοτελείς ισχυρισµοί των διαδίκων
που τείνουν στη θεµελίωση, κατάλυση ή παρακώλυση του ασκούµενου µε την αγωγή,
ένσταση ή αντένσταση ουσιαστικού ή δικονοµικού δικαιώµατος, δηλαδή οι
ισχυρισµοί που κατά το νόµο διαµόρφωσαν ή ανάλογα ήταν ικανοί να διαµορφώσουν
το διατακτικό της προσβαλλόµενης απόφασης εφόσον είχαν προταθεί παραδεκτά
ενώπιον του πρωτοβαθµίου δικαστηρίου και επαναφέρθηκαν νοµίµως στο Εφετείο µε
λόγο έφεσης. Με βάση τα παραπάνω δεν ιδρύει τον παραπάνω λόγο αναίρεσης η
παράλειψη του δικαστηρίου της ουσίας να απαντήσει σε ισχυρισµό εκπρόθεσµο,
αόριστο και γενικώς απαράδεκτο, µη νόµιµο ή αλυσιτελή, ή σε απλώς αρνητικό ή
διευκρινιστικό ισχυρισµό, δηλαδή σε ισχυρισµό που δεν καταλήγει στην επίκληση
έννοµης συνέπειας και βέβαια το δικαστήριο δεν υποχρεούται να απαντήσει, ούτε στα
πραγµατικά επιχειρήµατα των διαδίκων που αντλούν αυτοί από τα προσκοµιζόµενα
αποδεικτικά µέσα, έστω και αν διατυπώνονται υπό τη µορφή λόγου έφεσης, ούτε στα
νοµικά επιχειρήµατά τους που σε αντίθεση µε τους αυτοτελείς ισχυρισµούς τους δεν
περιέχουν κρίση ως προς την επέλευση ή όχι µιας έννοµης συνέπειας, αλλά
προβάλλονται µε σκοπό να συµβάλλουν στον καθορισµό του αληθινού νοήµατος του
επικαλούµενου ή αποκρουόµενου στη συγκεκριµένη περίπτωση κανόνα δικαίου.
- Από τα άρθρα 335, 338, 339, 340 και 346 ΚΠολ∆ συνάγεται ότι το δικαστήριο της
ουσίας, προκειµένου να σχηµατίσει την κρίση του για το αποδεικτικό πόρισµα
αναφορικά µε τους πραγµατικούς ισχυρισµούς των διαδίκων, που έχουν ουσιώδη
επίδραση στην έκβαση της δίκης και έχουν ανάγκη απόδειξης, υποχρεούται να λάβει
υπόψη του όλα τα αποδεικτικά µέσα, τα οποία επικαλούνται και νόµιµα
προσκοµίζουν οι διάδικοι. Η παράβαση της ανωτέρω υποχρέωσης του δικαστηρίου
της ουσίας ιδρύει τον προβλεπόµενο από το άρθρο 559 αρ. 11 περ. γ' του ΚΠολ∆
λόγο αναίρεσης.
∆ιατάξεις:
ΑΚ: 71, 300, 662, 914, 922, 932,
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 11γ, 578,
Νόµοι: 551/1915, άρθ. 1, 2,
Ν∆: 46/1974,
Π∆: 1073/1981, άρθ. 85, 87, 88, 102, 103,
Νόµοι: 1568/1985,
Π∆: 396/1994, άρθ. 1, 4,
Π∆: 17/1996, άρθ. 8,
Π∆: 159/1999, άρθ. 2,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
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Εργατικό ατύχηµα - Αγωγή αποζηµιώσεως από εργατικό ατύχηµα
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 906
Έτος: 2012
Σύντοµη Περίληψη:
- Εργατικό ατύχηµα. Αδικοπραξία. Χρηµατική ικανοποίηση για ηθική βλάβη.
Ένσταση συνυπαιτιότητας. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων.
- Από τις διατάξεις των άρθρων 297, 298, 330 και 914 του ΑΚ προκύπτει ότι
προϋποθέσεις της ευθύνης προς αποζηµίωση είναι η υπαιτιότητα του υπόχρεου, το
παράνοµο της πράξεως ή παραλείψεως αυτού και η ύπαρξη αιτιώδους συνάφειας
µεταξύ της πράξεως ή παραλείψεως και της επελθούσας ζηµίας. Υπαιτιότητα είναι ο
ψυχικός δεσµός του δράστη προς την αδικοπραξία. Αν η ζηµία οφείλεται σε
αποκλειστική υπαιτιότητα του παθόντος δεν οφείλεται αποζηµίωση, ενώ αν
διαπιστωθεί συντρέχον πταίσµα αυτού, το δικαστήριο µπορεί, σύµφωνα µε το άρθρο
300 ΑΚ, να µην επιδικάσει καθόλου αποζηµίωση ή να µειώσει το ποσό της.
- Από τις πιο πάνω διατάξεις σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 932 ΑΚ και
16 του Ν. 551/1915 προκύπτει ότι χρηµατική ικανοποίηση για ηθική βλάβη ή ψυχική
οδύνη οφείλεται και επί εργατικού ατυχήµατος όταν συντρέχουν οι όροι της
αδικοπραξίας. Οι διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 1 του Ν. 551/1915, κατά τις οποίες ο
παθών σε εργατικό ατύχηµα ή τα κατά το άρθρο 6 αυτού πρόσωπα, δικαιούνται να
εγείρουν την αγωγή του κοινού αστικού δικαίου και να ζητήσουν πλήρη αποζηµίωση
µόνον όταν το ατύχηµα µπορεί να αποδοθεί σε δόλο του εργοδότη ή των
προστηθέντων του ή όταν επήλθε σε εργασία στην οποία δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις
νόµων, διαταγµάτων ή κανονισµών για τους όρους ασφαλείας των εργαζοµένων και
εξαιτίας της µη τηρήσεως αυτών, αναφέρονται στην επιδίκαση αποζηµιώσεως για
περιουσιακή ζηµία και όχι στη χρηµατική ικανοποίηση για ηθική ζηµία για την οποία
δεν υπάρχει πρόβλεψη στον ανωτέρω νόµο και εφαρµόζονται γι' αυτό οι γενικές
διατάξεις (ΟλΑΠ 1117/1986). Εποµένως για να δικαιούται ο παθών σε εργατικό
ατύχηµα χρηµατικής ικανοποιήσεως λόγω ηθικής βλάβης αρκεί να συνετέλεσε στην
επέλευση του ατυχήµατος πταίσµα του εργοδότη ή του προστηθέντος απ' αυτόν
(άρθρο 932 ΑΚ) µε την έννοια της διατάξεως του άρθρου 914 ΑΚ, δηλαδή της
υπαίτιας ζηµιογόνου πράξεως ή παραλείψεως, δηλαδή αρκεί να συντρέχει
οποιαδήποτε αµέλεια αυτών και όχι µόνο η ειδική αµέλεια περί την τήρηση των όρων
ασφαλείας του άρθρου 16 του Ν. 515/1915 (ΑΠ 35/2010, ΑΠ 1042/2008). Πταίσµα
του εργοδότη µπορεί να θεµελιωθεί και στο ότι δεν τηρήθηκαν απ' αυτούς οι
διατάξεις νόµων, διαταγµάτων ή κανονισµών, που επιβάλλουν τους όρους ασφαλείας
για τη διαφύλαξη της υγείας, της σωµατικής ακεραιότητας και της ζωής των
εργαζοµένων, σύµφωνα µε το άρθρο 662 ΑΚ. Τέτοια µέτρα ασφαλείας που πρέπει να
τηρούν οι εργοδότες καθορίζονται, µε τα άρθρα 3 και 9 του Π∆ 395/1994,
"προδιαγραφές εξοπλισµού ασφάλειας εργαζοµένων" και το άρθρο 5 του Π∆
377/1993 "προσαρµογή της νοµοθεσίας στις οδηγίες 89/392/ΕΟΚ και 91/368/ΕΟΚ
σχετικά µε τις µηχανές".
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 19 του ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται αν η
απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες, ή έχει
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αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζητήµατα που ασκούν ουσιώδη επίδραση
στην έκβαση της δίκης. Ο παραπάνω λόγος αναιρέσεως ιδρύεται όταν στην ελάσσονα
πρόταση του νοµικού συλλογισµού δεν εκτίθενται καθόλου πραγµατικά περιστατικά
ή όταν τα εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται βάσει του
πραγµατικού του εφαρµοστέου κανόνα δικαίου για την επέλευση της έννοµης
συνέπειας που απαγγέλθηκε ή την άρνησή της ή όταν αντιφάσκουν µεταξύ τους
(ΟλΑΠ 1/1999). Το κατά νόµο αναγκαίο περιεχόµενο της ελάσσονος προτάσεως
προσδιορίζεται από τον εκάστοτε εφαρµοστέο κανόνα ουσιαστικού δικαίου, του
οποίου το πραγµατικό πρέπει να καλύπτεται πλήρως από τις παραδοχές της
αποφάσεως στο αποδεικτικό της πόρισµα και να µην καταλείπονται αµφιβολίες.
Ελλείψεις δε αναγόµενες µόνο στην ανάλυση και στάθµιση των αποδεικτικών µέσων
και γενικότερα ως προς την αιτιολόγηση του αποδεικτικού πορίσµατος, αν αυτό
διατυπώνεται σαφώς δεν συνιστούν ανεπαρκείς αιτιολογίες.
- Ο από το άρθρο 559 αρ. 8 περ. α' ΚΠολ∆ αναιρετικός λόγος ιδρύεται όταν το
δικαστήριο έλαβε υπόψη πράγµατα που δεν προτάθηκαν. Ως πράγµατα νοούνται οι
νόµιµοι παραδεκτοί και λυσιτελείς ισχυρισµοί, οι οποίοι τείνουν στη θεµελίωση,
κατάλυση ή παρακώλυση του δικαιώµατος που ασκείται µε την αγωγή, την
ανταγωγή, την ένσταση ή την αντένσταση. Στην προκείµενη περίπτωση οι
αναιρεσείοντες µε τον δεύτερο λόγο αναιρέσεως από το άρθρο 559 αρ. 8 ΚΠολ∆
αιτιώνται το Εφετείο ότι µε την προσβαλλόµενη απόφαση δέχθηκε βάση της αγωγής
από αδικοπραξία, η οποία δεν είχε προταθεί από τον αναιρεσίβλητο. Ο λόγος αυτός
αναιρέσεως είναι αβάσιµος, καθόσον στην ένδικη αγωγή περιλαµβάνεται βάση που
στηρίζεται στην αδικοπραξία και αναφέρονται όλα τα αναγκαία για τη θεµελίωση της
βάσης αυτής πραγµατικά περιστατικά και ειδικότερα ότι ο ενάγων εργάζονταν στους
εναγοµένους µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας αορίστου χρόνου ως οικοδόµος και
ότι από υπαιτιότητα των εναγοµένων, τα στοιχεία της οποίας µνηµονεύονται
αναλυτικά, τραυµατίσθηκε στο δεξί του πόδι, το οποίο ακρωτηριάσθηκε στη
µεσότητα της δεξιάς κνήµης και ζήτησε για την αποκατάσταση της ηθικής βλάβης
που υπέστη από το ατύχηµα το εις αυτή αναφερόµενο χρηµατικό ποσό ως χρηµατική
ικανοποίηση.
- Με το άρθρο 25 παρ. 1 εδάφιο τέταρτο του Συντάγµατος, όπως ισχύει µετά τη
συνταγµατικά αναθεώρηση του έτους 2001, τίθεται ο κανόνας ότι οι κάθε είδους
περιορισµοί που µπορούν να επιβληθούν στα ατοµικά δικαιώµατα "πρέπει να
προβλέπονται είτε απευθείας από το Σύνταγµα είτε από το νόµο, εφόσον υπάρχει
επιφύλαξη υπέρ αυτού, και να σέβονται την αρχή της αναλογικότητας". Κατά την
αρχή αυτή, η οποία ως γενική αρχή του δικαίου ίσχυε και προ της ρητής
αποτυπώσεώς της στο Σύνταγµα κατά την προαναφερθείσα αναθεώρησή του, οι
νοµίµως επιβαλλόµενοι περιορισµοί των ατοµικών δικαιωµάτων πρέπει να πληρούν
τα ακόλουθα τρία κριτήρια, πρέπει δηλαδή να είναι α) κατάλληλοι, ήτοι πρόσφοροι
για την πραγµάτωση του επιδιωκόµενου σκοπού, β) αναγκαίοι, ήτοι να συνιστούν
µέτρο το οποίο, σε σχέση µε άλλα δυνάµενα να ληφθούν µέτρα, επάγεται το ελάχιστο
δυνατό περιορισµό για τον ιδιώτη ή το κοινό και γ) εν στενή εννοία αναλογικοί, να
τελούν δηλαδή σε εύλογη σχέση µε τον επιδιωκόµενο σκοπό, ώστε η αναµενόµενη
ωφέλεια να µην υπολείπεται της βλάβης που προκαλούν (ΟλΑΠ 43/2005). Η αρχή
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της αναλογικότητας ως κανόνας δικαίου που θέτει όρια στον περιοριστικό του
ατοµικού δικαιώµατος νόµο, απευθύνεται κατ' αρχήν στο νοµοθέτη. Στον χώρο του
ιδιωτικού δικαίου, ήτοι στις σχέσεις µεταξύ ιδιωτών, επίκληση της αρχής της
αναλογικότητας µπορεί να γίνει αν ο κοινός νοµοθέτης είτε έχει παραβιάσει την αρχή
αυτή, θεσπίζοντας µε νόµο υπέρµετρους περιορισµούς ατοµικών δικαιωµάτων, οπότε
ο δικαστής µπορεί ελέγχοντας τη συνταγµατικότητα του νόµου, να µην εφαρµόσει
αυτόν (άρθρο 93 παρ. 4 του Συντάγµατος), είτε έχει παραλείψει να ασκήσει τις
συνταγµατικές του υποχρεώσεις, καταλείποντας κενό, οπότε η αρχή της
αναλογικότητας καλείται επικουρικώς σε εφαρµογή. Στο πεδίο των αδικοπρακτικών
σχέσεων (άρθρο 914 επ. ΑΚ) και ειδικότερα στο ζήτηµα του µέτρου της επιδικαστέας
χρηµατικής ικανοποιήσεως ο νόµος προβλέπει στο άρθρο 932 ΑΚ ότι το δικαστήριο
µπορεί να επιδικάσει εύλογη κατά την κρίση του χρηµατική ικανοποίηση ανάλογη µε
τις περιστάσεις της συγκεκριµένης περιπτώσεως. Με τη διάταξη αυτή ο κοινός
νοµοθέτης έλαβε υπόψη του την αρχή της αναλογικότητας, εξειδικεύοντάς την στο
ζήτηµα του προσδιορισµού του ύψους της χρηµατικής ικανοποιήσεως. Εποµένως,
σύµφωνα µε τα ανωτέρω, δεν υπάρχει έδαφος άµεσης εφαρµογής της διατάξεως του
άρθρου 25 παρ.1 εδάφιο τέταρτο του Συντάγµατος, η ευθεία δε επίκληση της κατά
τον προσδιορισµό του ύψους της χρηµατικής ικανοποιήσεως στερείται σηµασίας,
αφού δεν θα οδηγούσε σε διαφορετικά, σε σχέση µε τον κατ' εφαρµογή του άρθρου
932 ΑΚ προσδιορισµό αυτής, αποτελέσµατα και εποµένως δεν ελέγχεται αναιρετικώς
η απόφαση του δικαστηρίου της ουσίας, που καθορίζει το ποσό της χρηµατικής
αποζηµιώσεως, µε βάση το άρθρο 559 αρ. 1 και 19 του ΚΠολ∆ (ΟλΑΠ 6/2009).
∆ιατάξεις:
ΑΚ: 297, 298, 330, 662, 914, 932,
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 19,
Σ: 25,
Νόµοι: 551/1915, άρθ. 16,
Π∆: 377/1993, άρθ. 5,
Π∆: 395/1994, άρθ. 3, 9,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
Εργατικό ατύχηµα - Συντρέχον πταίσµα
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1599
Έτος: 2012
Σύντοµη Περίληψη:
- Εργατικό ατύχηµα. Χρηµατική ικανοποίηση για ηθική βλάβη. Ευθύνη εργολάβου.
Συντρέχον πταίσµα. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση.
- Από τα άρθρα 914, 932 του ΑΚ και 1, 16 του Ν. 551/1915 προκύπτει ότι χρηµατική
ικανοποίηση για ηθική βλάβη ή ψυχική οδύνη οφείλεται και επί εργατικού
ατυχήµατος όταν συντρέχουν οι όροι της αδικοπραξίας. Οι διατάξεις του άρθρου 16
παρ. 1 του Ν. 551/1915, κατά τις οποίες ο παθών σε εργατικό ατύχηµα 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
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προστηθέντων του ή όταν επήλθε σε εργασία στην οποία δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις
νόµων, διαταγµάτων ή κανονισµών για τους όρους ασφαλείας των εργαζοµένων και
εξαιτίας της µη τηρήσεως των διατάξεων αυτών, αναφέρονται στην επιδίκαση
αποζηµιώσεως για περιουσιακή ζηµία και όχι στη χρηµατική ικανοποίηση για την
οποία δεν υπάρχει πρόβλεψη στον ανωτέρω νόµο και εφαρµόζονται γι' αυτό µόνο οι
γενικές διατάξεις. Εποµένως για να δικαιούται ο παθών σε εργατικό ατύχηµα
χρηµατική ικανοποίηση, λόγω ηθικής βλάβης, αρκεί να συντέλεσε στην επέλευση του
ατυχήµατος πταίσµα του εργοδότη ή των προστηθέντων από αυτόν, µε την έννοια του
άρθρου 914 ΑΚ, δηλαδή αρκεί να συντρέχει οποιαδήποτε αµέλεια αυτών και όχι
µόνο η ειδική αµέλεια περί την τήρηση των όρων ασφαλείας του άρθρου 16 παρ. 1
του Ν. 551/1915.
- Aπό τα άρθρα 681,688-691 και 698 ΑΚ, προκύπτει ότι ο εργολάβος δεν θεωρείται,
κατ' αρχήν, ως προστηθείς του εργοδότη. Όταν, όµως, ο εργοδότης επιφύλαξε (ρητά ή
σιωπηρά) για τον εαυτό του τη διεύθυνση και την επίβλεψη εκτελέσεως του έργου
και µάλιστα (επιφύλαξε) το δικαίωµα παροχής οδηγιών προς τον εργολάβο, ο
τελευταίος θεωρείται ότι βρίσκεται σε σχέση προστήσεως µε τον εργοδότη, οπότε,
στην περίπτωση αυτή, τα σχετικά µε την ευθύνη (ενδοσυµβατική ή εξωσυµβατική)
αυτών (εργοδότη- εργολάβου) ρυθµίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 330, 334,
922 ΑΚ).
- O αναιρετικός λόγος του άρθρου 559 περ. 19 του ΚΠολ∆, ιδρύεται, όταν στο
αιτιολογικό της αποφάσεως του δικαστηρίου της ουσίας δεν περιέχονται καθόλου ή
δεν περιγράφονται µε πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις τα πραγµατικά
περιστατικά, που είναι αναγκαία, για να κριθεί αν στη συγκεκριµένη περίπτωση
συντρέχουν ή όχι οι προϋποθέσεις εφαρµογής του κανόνα που εφαρµόσθηκε ή του
οποίου έγινε επίκληση από διάδικο ότι συντρέχει περίπτωση εφαρµογής του, πλην ο
σχετικός ισχυρισµός απορρίφθηκε από το δικαστήριο της ουσίας. Η θεµελίωση του
λόγου αυτού προϋποθέτει ελλείψεις σε ζητήµατα, που ασκούν ουσιώδη επιρροή στην
έκβαση της δίκης, όπως είναι οι αυτοτελείς πραγµατικοί ισχυρισµοί, που συνθέτουν
την ιστορική βάση και άρα στηρίζουν το αίτηµα αγωγής, ανταγωγής, ενστάσεως ή
αντενστάσεως.
- Μετά από αυτά, το δικαστήριο και αφού έλαβε υπόψη του τις συνθήκες, την
βαρύτητα και τις συνέπειες του τραυµατισµού του ενάγοντος, την περιουσιακή
κατάσταση των µερών καθώς και "την αποκλειστική υπαιτιότητα του εναγοµένου"
(και ήδη αναιρεσείοντος), επιδίκασε στον ενάγοντα και σε βάρος του εναγοµένουαναιρεσείοντα, το ποσό των 70.000 ευρώ, ως χρηµατική ικανοποίηση, κατ' άρθρο 932
ΑΚ, λόγω της ηθικής βλάβης, που υπέστη, από το ως άνω ατύχηµα (έναντι του ποσού
των 80.000 ευρώ, που ζήτησε ο ενάγων και των 30.000 ευρώ, που είχε επιδικάσει το
πρωτοβάθµιο δικαστήριο). Έτσι, όµως, που έκρινε το Εφετείο και ειδικότερα ως προς
την έλλειψη συντρέχοντος πταίσµατος του αναιρεσιβλήτου-ενάγοντος στον
τραυµατισµό του, παραβίασε εκ πλαγίου τις παραπάνω διατάξεις των άρθρων 914,
932 ΑΚ και 1,6 του Ν. 551/1915, καθώς και τη διάταξη του άρθρου 300 ΑΚ, αφού ως
προς το ζήτηµα αυτό του συντρέχοντος πταίσµατος, που αποτελεί στοιχείο, το οποίο
επηρεάζει τον τελικό καθορισµό του ποσού της χρηµατικής ικανοποιήσεως, διέλαβε
στην προσβαλλόµενη απόφασή του ανεπαρκείς αιτιολογίες, εξ αιτίας των οποίων
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καθιστούν αδύνατον τον αναιρετικό έλεγχο, ως προς την ορθότητα του δικανικού
συλλογισµού, στον οποίο, τελικά, κατά τα άνω, κατέληξε, ήτοι ότι "η εκ του άρθρου
300 ΑΚ ένσταση είναι απορριπτέα, ως αβάσιµη", αφού δεν διευκρινίζεται στην
προσβαλλόµενη, πώς οδηγήθηκε στην κρίση του αυτή το δικαστήριο, ήτοι (δεν
διευκρινίζεται) αν θεώρησε ως αποδειχθέντες µεν τους εν λόγω ισχυρισµούς του
εναγοµένου, πλην έκρινε ότι δεν συνιστούν το πραγµατικό του εκ του άρθρου 300
ΑΚ κανόνα ή ότι τα περιστατικά που επικαλείται ο εναγόµενος, δεν αποδείχθηκαν ως
βάσιµα κατ' ουσίαν. Υπάρχουν, συνεπώς, ελλείψεις στην οντολογική κρίση (στη
βεβαίωση δηλαδή ότι τα γεγονότα, που θεµελιώνουν την ως άνω ένσταση έχουν
συµβεί ή όχι),γεγονός το οποίο καθιστά αδύνατο τον αναιρετικό έλεγχο, για την
ορθότητα του δικανικού συµπεράσµατος, σχετικά µε την εν λόγω ένσταση του
εναγοµένου, πράγµα το οποίο βρίσκεται σε συνάρτηση και µε την τελική του κρίση,
ως προς το ύψος της επιδικαστέας χρηµατικής ικανοποίησης, λόγω ηθικής βλάβης,
στον ενάγοντα-αναιρεσίβλητο.
∆ιατάξεις:
ΑΚ: 300, 681, 688 - 691, 698, 914, 932,
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 19,
Νόµοι: 551/1915, άρθ. 16,
Π∆: 778/1980, άρθ. 9,
Π∆: 1073/1981,
Νόµοι: 1396/1983, άρθ. 5,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
Εργατικό ατύχηµα - Χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 975
Έτος: 2011
Σύντοµη Περίληψη:
- Εργατικό ατύχηµα. Αδικοπραξία. Χρηµατική ικανοποίηση για ηθική βλάβη.
Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Μη λήψη υπόψη
αποδεικτικών µέσων. ∆ικαστικά έξοδα.
- Από τα άρθρα 914, 932 του Α.Κ. και 1 και 16 του Ν. 551/1915, προκύπτει ότι
χρηµατική ικανοποίηση για ηθική βλάβη οφείλεται και επί εργατικού ατυχήµατος,
όταν συντρέχουν οι όροι της αδικοπραξίας. Οι διατάξεις του άρθρου 16 παρ. του Ν.
551/1915, κατά τις οποίες ο παθών σε εργατικό ατύχηµα ή τα κατά το άρθρο 6 αυτού
πρόσωπα, δικαιούνται να εγείρουν την αγωγή του κοινού αστικού δικαίου και να
ζητήσουν πλήρη αποζηµίωση µόνον όταν το ατύχηµα µπορεί να αποδοθεί σε δόλο
του εργοδότη ή των προστηθέντων του ή όταν επήλθε σε εργασία στην οποία δεν
τηρήθηκαν οι διατάξεις νόµων, διαταγµάτων ή κανονισµών για τους όρους ασφαλείας
των εργαζοµένων και εξαιτίας της µη τηρήσεως αυτών, αναφέρονται στην επιδίκαση
αποζηµιώσεως για περιουσιακή ζηµία και όχι στη χρηµατική ικανοποίηση για ηθική
ζηµία, για την οποία δεν υπάρχει πρόβλεψη στον ανωτέρω νόµο και εφαρµόζονται γι'
αυτό µόνον οι γενικές διατάξεις. Εποµένως, για να δικαιούται ο παθών σε εργατικό
ατύχηµα χρηµατικής ικανοποιήσεως, λόγω ηθικής βλάβης, αρκεί να συντέλεσε στην
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επέλευση του ατυχήµατος πταίσµα του εργοδότη αυτού ή των προστηθέντων από
αυτόν (άρθρο 922 Α.Κ.), κατά την έννοια της διατάξεως του άρθρου 914 ΑΚ, δηλαδή
της ζηµιογόνου πράξεως ή παραλείψεως.
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ.1 του ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται µόνο αν
παραβιάστηκε κανόνας ουσιαστικού δικαίου στον οποίο περιλαµβάνονται και οι
ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών. Ο κανόνας δικαίου παραβιάζεται, αν δεν
εφαρµοστεί, ενώ συνέτρεχαν οι πραγµατικές προϋποθέσεις για την εφαρµογή του, ή
αν εφαρµοστεί ενώ δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις αυτές, καθώς και αν εφαρµοστεί
εσφαλµένα, η δε παραβίαση εκδηλώνεται είτε µε ψευδή ερµηνεία, είτε µε κακή
εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη υπαγωγή (ΟλΑΠ 7/2006).
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ.19 του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν η
απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες, ή έχει
αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζητήµατα που ασκούν ουσιώδη επίδραση
στην έκβαση της δίκης. ∆εν ιδρύεται όµως αυτός ο λόγος αναιρέσεως, όταν υπάρχουν
ελλείψεις αναγόµενες στην εκτίµηση των αποδείξεων και ειδικότερα στην ανάλυση
και στάθµιση αυτών και την αιτιολόγηση της εξαγωγής από αυτές του αποδεικτικού
πορίσµατος, αρκεί τούτο να εκτίθεται πλήρως, σαφώς και χωρίς αντιφάσεις. ∆εν
υπάρχει όµως ανεπάρκεια αιτιολογιών, όταν η απόφαση περιέχει συνοπτικές αλλά
πλήρεις αιτιολογίες. ∆ηλαδή µόνο το τι αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε είναι ανάγκη
να εκτίθεται στην απόφαση πλήρως και σαφώς και όχι γιατί αποδείχθηκε ή δεν
αποδείχθηκε. Τα επιχειρήµατα του δικαστηρίου, που σχετίζονται µε την εκτίµηση των
αποδείξεων δεν συνιστούν παραδοχές επί τη βάσει του οποίου διαµορφώνεται το
αποδεικτικό πόρισµα και ως εκ τούτου δεν αποτελούν "αιτιολογία" της αποφάσεως,
ώστε στα πλαίσια της ερευνώµενης διατάξεως του άρθρου 559 αρ.19 Κ.Πολ.∆, να
επιδέχεται αυτή µοµφή για αντιφατικότητα ή ανεπάρκεια, ενώ δεν δηµιουργείται ο
ίδιος λόγος αναιρέσεως, ούτε εξαιτίας του ότι το δικαστήριο δεν αναλύει ιδιαιτέρως
και διεξοδικά τα µη συνιστώντα αυτοτελείς ισχυρισµούς επιχειρήµατα των διαδίκων.
- Από τις διατάξεις των άρθρων 335 και 338 έως 341 ΚΠολ∆ συνάγεται ότι το
δικαστήριο για να σχηµατίσει τη δικανική του πεποίθηση ως προς τη βασιµότητα ή
µη των προβαλλοµένων από τους διαδίκους πραγµατικών ισχυρισµών, που ασκούν
ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, υποχρεούται να λαµβάνει υπόψη όλα τα
αποδεικτικά µέσα που επικαλούνται και προσκοµίζουν οι διάδικοι για άµεση
απόδειξη, χωρίς όµως να είναι ανάγκη να γίνεται ειδική µνεία και χωριστή
αξιολόγηση του καθενός. Βέβαια δεν αποκλείεται το δικαστήριο της ουσίας να
µνηµονεύει και να εξάρει µερικά από τα αποδεικτικά µέσα, λόγω της κατά την
ελεύθερη κρίση του µεγαλύτερης σηµασίας τους, αρκεί να γίνεται αδιστάκτως βέβαιο
από το όλο περιεχόµενο της αποφάσεως ότι συνεκτιµήθηκαν όλα τα αποδεικτικά
µέσα που προσκόµισαν και επικαλέσθηκαν οι διάδικοι. Η παράβαση της
υποχρεώσεως αυτής ιδρύει τον λόγο αναιρέσεως του άρθρου 559 αρ. 11 περ. γ' του
ΚΠολ∆ (ΟλΑΠ 42/2002).
- Κατά το άρθρο 178 παρ. 1 του ΚΠολ∆, σε περίπτωση µερικής νίκης και µερικής
ήττας κάθε διαδίκου, το δικαστήριο κατανέµει τα έξοδα ανάλογα µε την έκταση της
νίκης και ήττας του καθενός.
∆ιατάξεις:
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ΑΚ: 914, 932,
ΚΠολ∆: 178, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 19,
Νόµοι: 551/1915, άρθ. 1, 16,
∆ηµοσίευση: INLAW 2011
Εργατικό ατύχηµα - Χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1599
Έτος: 2012
Σύντοµη Περίληψη:
- Εργατικό ατύχηµα. Αδικοπραξία. Ευθύνη εργολάβου. Έλλειψη νόµιµης βάσης.
Συντρέχον πταίσµα. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση.
- Από τα άρθρα 914, 932 του ΑΚ και 1,16 του Ν. 551/1915 προκύπτει ότι χρηµατική
ικανοποίηση για ηθική βλάβη ή ψυχική οδύνη οφείλεται και επί εργατικού
ατυχήµατος όταν συντρέχουν οι όροι της αδικοπραξίας. Οι διατάξεις του άρθρου 16
παρ. 1 του Ν. 551/1915, κατά τις οποίες ο παθών σε εργατικό ατύχηµα δικαιούται να
εγείρει την αγωγή του κοινού αστικού δικαίου και να ζητήσει πλήρη αποζηµίωση
µόνο όταν το ατύχηµα µπορεί να αποδοθεί σε δόλο του εργοδότη ή των
προστηθέντων του ή όταν επήλθε σε εργασία στην οποία δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις
νόµων, διαταγµάτων ή κανονισµών για τους όρους ασφαλείας των εργαζοµένων και
εξαιτίας της µη τηρήσεως των διατάξεων αυτών, αναφέρονται στην επιδίκαση
αποζηµιώσεως για περιουσιακή ζηµία και όχι στη χρηµατική ικανοποίηση για την
οποία δεν υπάρχει πρόβλεψη στον ανωτέρω νόµο και εφαρµόζονται γι' αυτό µόνο οι
γενικές διατάξεις. Εποµένως για να δικαιούται ο παθών σε εργατικό ατύχηµα
χρηµατική ικανοποίηση, λόγω ηθικής βλάβης, αρκεί να συντέλεσε στην επέλευση του
ατυχήµατος πταίσµα του εργοδότη ή των προστηθέντων από αυτόν, µε την έννοια του
άρθρου 914 ΑΚ, δηλαδή αρκεί να συντρέχει οποιαδήποτε αµέλεια αυτών και όχι
µόνο η ειδική αµέλεια περί την τήρηση των όρων ασφαλείας του άρθρου 16 παρ. 1
του Ν. 551/1915.
- Από τα άρθρα 681,688-691 και 698 ΑΚ, προκύπτει ότι ο εργολάβος δεν θεωρείται,
κατ' αρχήν, ως προστηθείς του εργοδότη. Όταν, όµως, ο εργοδότης επιφύλαξε (ρητά ή
σιωπηρά) για τον εαυτό του τη διεύθυνση και την επίβλεψη εκτελέσεως του έργου
και µάλιστα (επιφύλαξε) το δικαίωµα παροχής οδηγιών προς τον εργολάβο, ο
τελευταίος θεωρείται ότι βρίσκεται σε σχέση προστήσεως µε τον εργοδότη, οπότε,
στην περίπτωση αυτή, τα σχετικά µε την ευθύνη (ενδοσυµβατική ή εξωσυµβατική)
αυτών (εργοδότη-εργολάβου) ρυθµίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 330, 334,
922 ΑΚ).
- Ο αναιρετικός λόγος του άρθρου 559 περ. 19 του ΚΠολ∆, ιδρύεται, όταν στο
αιτιολογικό της αποφάσεως του δικαστηρίου της ουσίας δεν περιέχονται καθόλου ή
δεν περιγράφονται µε πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις τα πραγµατικά
περιστατικά, που είναι αναγκαία, για να κριθεί αν στη συγκεκριµένη περίπτωση
συντρέχουν ή όχι οι προϋποθέσεις εφαρµογής του κανόνα που εφαρµόσθηκε ή του
οποίου έγινε επίκληση από διάδικο ότι συντρέχει περίπτωση εφαρµογής του, πλην ο
σχετικός ισχυρισµός απορρίφθηκε από το δικαστήριο της ουσίας. Η θεµελίωση του
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λόγου αυτού προϋποθέτει ελλείψεις σε ζητήµατα, που ασκούν ουσιώδη επιρροή στην
έκβαση της δίκης, όπως είναι οι αυτοτελείς πραγµατικοί ισχυρισµοί, που συνθέτουν
την ιστορική βάση και άρα στηρίζουν το αίτηµα αγωγής, ανταγωγή ς. ενστάσεως ή
αντενστάσεως.
∆ιατάξεις:
ΑΚ: 300, 330, 334, 681, 688 - 691, 698, 914, 922, 932,
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 19,
Νόµοι: 551/1915, άρθ. 16,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
Εργατικό ατύχηµα - Χρηµατική ικανοποίηση ψυχικής οδύνης
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1023
Έτος: 2012
Σύντοµη Περίληψη:
- Εργατικό ατύχηµα. Μέτρα ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδοµικών εργασιών.
Παράβαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης.
- Από τις διατάξεις των άρθρων 1,2 και 16 του Ν. 551/1915, που κωδικοποιήθηκε µε
Β∆ της 24ης Ιουλίου/25ης Αυγούστου 1920 και διατηρήθηκε σε ισχύ και µετά την
εισαγωγή του ΑΚ µε το άρθρο 38 εδ α' του ΕισΝΑΚ, προκύπτει ότι όταν η ψυχική
οδύνη του δικαιούχου προήλθε από θανάτωση συγγενούς του µε εργατικό ατύχηµα,
οφειλόµενο σε πταίσµα του εργοδότη ή των προστηθέντων από αυτόν προσώπων ή
σε µη τήρηση των προβλεπόµενων όρων ασφαλείας, η επιδίκαση χρηµατικής
ικανοποιήσεως ρυθµίζεται από τις διατάξεις των άρθρων 914 και 932 Α.Κ.
- Κατά το άρθρο 20 εδ. β' του Π∆ 778/1980 "Μέτρα ασφαλείας κατά την εκτέλεση
οικοδοµικών εργασιών", "Πάσαι οι µόνιµοι κλίµακες δέον όπως εξασφαλίζονται
έναντι πτώσεως των εργαζοµένων εκατέρωθεν (συµπεριλαµβανοµένου και του φανού
του κλιµακοστασίου εφ' όσον υπάρχει διάστασις αυτού µεγαλυτέρα των είκοσι πέντε
εκατοστών (0,25 του µέτρου), δι' ανθεκτικού ξυλίνου ή µεταλλικού κιγκλιδώµατος
προσωρινού, φέροντος χειρολισθήρα εις ύψος ενός (1.00) µέτρου από της γραµµής
αναβάσεως και ράβδου µεσοδιαστήµατος εις ύψος ηµίσεος (0,50) µέτρου απ' αυτής
και θωράκιον ύψους δεκαπέντε εκατοστών (0,15) του µέτρου". Επίσης κατά το άρθρο
40 παρ. 1 του Π∆ 1073/1981 "Εργασίες αρµοδιότητος Πολ. Μηχανικού Μέτρα
ασφαλείας" καταπακταί δαπέδων, ανοίγµατα κλιµάκων ... φωταγωγοί, τάφροι ... και
άλλα επικίνδυνα χάσµατα ... πρέπει να εξασφαλίζονται περιµετρικώς δια στηθαίου
µετά χειρολισθήρος ελαχίστου ύψους ενός (1.00) µέτρου από του δαπέδου, σανίδος
µεσοδιαστήµατος και θωρακίου (σοβατεπί), ή δι επικαλύψεως ικανής αντοχής", ενώ
µε το άρθρο 82 παρ. 1 του ίδιου Π∆/τος ορίζεται ότι " εργασίαι πραγµατοποιούµεναι
κατά τας νυκτερινάς ώρας ή εις χώρους σκοτεινούς, πρέπει να διεξάγονται µε τεχνητό
φωτισµόν διανεµόµενος εις ολόκληρον το πεδίον εργασιών ... . Ωσαύτως κατά την
έννοια της διατάξεως του άρθρου 922 ΑΚ προστήσας είναι εκείνος, ο οποίος µε τη
βούλησή του δέχεται τις υπηρεσίες του προστηθέντος, που απασχολείται διαρκώς ή
παροδικά στη διεκπεραίωση υποθέσεως και γενικά στην εξυπηρέτηση
επαγγελµατικών, οικονοµικών ή κοινωνικών συµφερόντων του προστήσαντος και
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συνήθως υπόκειται στον έλεγχο ή απλώς στις γενικές οδηγίες και εντολές ή στην
επίβλεψη του προστήσαντος. Ο προστήσας ευθύνεται αντικειµενικά προς
αποζηµίωση του τρίτου, ο οποίος ζηµιώθηκε από αδικοπραξία τελεσθείσα από τον
προστηθέντα και ευρισκόµενη σε εσωτερική αιτιώδη σχέση µε την εκτέλεση της υπό
διεκπεραίωση υποθέσεως του προστήσαντος. Αν µε τη βούληση του προστήσαντος ο
αρχικός προστηθείς έχει δυνατότητα να χρησιµοποιεί τρίτους (υποπροστηθέντες) στη
διεκπεραίωση της υποθέσεως του προστήσαντος, ο τελευταίος ευθύνεται και για τις
αδικοπραξίες των υποπροστηθέντων χωρίς να προσαπαιτείται να ασκεί έλεγχο ή δίδει
οδηγίες και εντολές γι' αυτούς. Περαιτέρω επί µισθώσεως έργου, πρόστηση του
εργολάβου από τον εργοδότη κατ' αρχήν µεν δεν υπάρχει, όµως υφίσταται πρόστηση
όταν στην συγκεκριµένη περίπτωση ο εργοδότης ρητώς ή σιωπηρώς ιδίως ως εκ της
φύσεως του έργου, επιφύλαξε στον εαυτό του τη διεύθυνση και την επίβλεψη της
εκτελέσεως του έργου και ειδικότερα το δικαίωµα παροχής οδηγιών στον εργολάβο
(ΑΠ 1570/2006).
- Πταίσµα του εργοδότη του θανατωθέντος ή του κυρίου του έργου ή των
προστηθέντων απ' αυτούς µε την έννοια της διατάξεως 914 ΑΚ, θεµελειώνεται και
από τη µη τήρηση των διατάξεων: 1) του Π∆ 778/1978 "περί µέτρων ασφαλείας κατά
την εκτέλεση οικοδοµικών εργασιών" από τους κατά νόµο υπευθύνους του έργου
(άρθρα 1, 20 και 21), 2) του Π∆ 1073/1981 "Εργασίες αρµοδιότητας πολιτικού
µηχανικού Μέτρα Ασφαλείας (άρθρα 40, 82 παρ. 1) και 3) του Π∆ 305/1996
"Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα
προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση προς την υγεία 92/57/ΕΟΚ [Φυσικός
και τεχνητός φωτισµός των θέσεων εργασίας, των χώρων και των οδών κυκλοφορίας
στο εργοτάξιο] (άρθρο 12 παράρτηµα IV, µέρος Α': παρ. 10.4).
- Παράβαση κανόνα δικαίου, που ιδρύει τον λόγο αναιρέσεως του άρθρου 559 αριθ.1
ΚΠολ∆, υπάρχει εφόσον αυτός δεν εφαρµοσθεί, ενώ συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις
εφαρµογής του ή εάν αυτός εφαρµοσθεί, ενώ δεν έπρεπε ή εάν εφαρµοσθεί
εσφαλµένα (ΟλΑΠ 36/1988 Ελ∆νη 1989.1153).
- Έλλειψη νόµιµης βάσης, που ιδρύει τον λόγο αναιρέσεως του αριθµ. 19 του
ανωτέρου άρθρου υπάρχει όταν στην ελάσσονα πρόταση του νοµικού συλλογισµού,
δεν εκτίθενται καθόλου πραγµατικά περιστατικά ή τα εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα
τα στοιχεία που απαιτούνται, βάσει του πραγµατικού του κανόνα δικαίου, για την
επέλευση της απαγγελθείσας έννοµης συνέπειας, ή την άρνησή της ή αντιφάσκουν
µεταξύ τους.
∆ιατάξεις:
ΑΚ: 914, 922, 932,
ΕισΝΑΚ: 38,
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19,
Οδηγίες: 95/57 ΕΟΚ,
Νόµοι: 551/1915, άρθ. 1, 2, 16,
Π∆: 778/1980, άρθ. 1, 20, 21,
Π∆: 1073/1981, άρθ. 1, 40, 43, 82,
Π∆: 305/1996, άρθ. 12,
Π∆: 17/1996, άρθ. 7,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
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Εργατικό ατύχηµα - Χρηµατική ικανοποίηση ψυχικής οδύνης
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 81
Έτος: 2013
Σύντοµη Περίληψη:
- Εργατικό ατύχηµα. Αδικοπραξία. Ψυχική οδύνη. Αρχή αναλογικότητας. Έλλειψη
νόµιµης βάσης. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων.
- 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 ή τα κατά το
άρθρο 6 αυτού πρόσωπα δικαιούνται να εγείρουν την αγωγή του κοινού αστικού
δικαίου και να ζητήσουν πλήρη αποζηµίωση µόνον όταν το ατύχηµα µπορεί να
αποδοθεί σε δόλο του εργοδότη ή των προστηθέντων του ή όταν επήλθε σε εργασία
στην οποία δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις νόµων, διαταγµάτων ή κανονισµών για τους
όρους ασφαλείας των εργαζοµένων και εξαιτίας της µη τηρήσεως αυτών,
αναφέρονται στην επιδίκαση αποζηµιώσεως για περιουσιακή ζηµία και όχι στη
χρηµατική ικανοποίηση για ηθική ζηµία, για την οποία δεν υπάρχει πρόβλεψη στον
ανωτέρω νόµο και εφαρµόζονται γι' αυτό µόνο οι γενικές διατάξεις. Εποµένως, για να
δικαιούται η οικογένεια του θανατωθέντος σε εργατικό ατύχηµα χρηµατικής
ικανοποιήσεως λόγω ψυχικής οδύνης αρκεί, να συντέλεσε στην επέλευση του
ατυχήµατος πταίσµα του εργοδότη του θανατωθέντος ή του κυρίου του έργου ή των
προστηθέντων απ' αυτούς (άρθρ. 922 ΑΚ) µε την έννοια της διάταξης του άρθρου
914 ΑΚ, δηλαδή της υπαίτιας και παράνοµης πράξης ή παράλειψης. Από τις διατάξεις
των άρθρων 297, 298, 330 και 914 ΑΚ συνάγεται ότι προϋποθέσεις της ευθύνης προς
αποζηµίωση από αδικοπραξία είναι η υπαιτιότητα του υποχρέου, η οποία υπάρχει και
στην περίπτωση της αµέλειας, δηλαδή όταν δεν καταβάλλεται η επιµέλεια που
απαιτείται στις συναλλαγές, το παράνοµο της πράξης ή παράλειψης αυτού και η
ύπαρξη αιτιώδους συνάφειας µεταξύ της πράξης ή της παράλειψης κα της
επελθούσας ζηµίας. Η παράνοµη έναντι του ζηµιωθέντος συµπεριφορά µπορεί να
συνίσταται όχι µόνο σε θετική πράξη αλλά και σε παράλειψη, εφόσον στην τελευταία
περίπτωση ο υπαίτιος ήταν υποχρεωµένος να ενεργήσει, η υποχρέωσή του δε αυτή σε
πράξη µπορεί να επιβάλλεται από δικαιοπραξία, από το νόµο ή από την καλή πίστη,
κατά την κρατούσα κοινωνική αντίληψη, πράγµα που υπάρχει ιδίως, όταν ο υπαίτιος
µε ενέργειές του δηµιούργησε µια επικίνδυνη κατάσταση από την οποία είναι δυνατό
να προκύψει ζηµία σε τρίτους. Αιτιώδης συνάφεια υπάρχει, όταν η πράξη ή
παράλειψη του ευθυνόµενου προσώπου ήταν κατά τα διδάγµατα της κοινής πείρας
ικανή και µπορούσε αντικειµενικά να επιφέρει κατά τη συνηθισµένη και κανονική
πορεία των πραγµάτων το επιζήµιο αποτέλεσµα. Η κρίση του δικαστηρίου της ουσίας
ότι τα πραγµατικά περιστατικά που δέχθηκε ως αποδειχθέντα επιτρέπουν το
συµπέρασµα να θεωρηθεί κατά τα διδάγµατα της κοινής πείρας ορισµένο γεγονός ως
πρόσφορη αιτία της ζηµίας υπόκειται στο έλεγχο του Αρείου Πάγου, γιατί είναι
έννοια αναγόµενη στην ορθή ή µη υπαγωγή από το δικαστήριο της ουσίας των
διδαγµάτων της κοινής πείρας στην αόριστη νοµική έννοια της αιτιώδους συνάφειας.
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- Για τον προσδιορισµό του ύψους της "εύλογης" χρηµατικής ικανοποιήσεως, το
δικαστήριο της ουσίας πρέπει να λαµβάνει υπόψη, εκτός από τα λοιπά
προσδιοριστικά στοιχεία (συνθήκες ατυχήµατος, έκταση της προκληθείσας
σωµατικής βλάβης και συνέπειες αυτής, οικονοµική κατάσταση των µερών κ.λπ.), 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. Εξάλλου, 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 τη 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.
- Με το άρθρο 25 παρ.1 εδ. τέταρτο του Συντάγµατος, όπως αυτό ισχύει µετά τη
συνταγµατική αναθεώρηση του έτους 2001, τίθεται ο κανόνας ότι οι κάθε είδους
περιορισµοί που µπορούν να επιβληθούν στα ατοµικά δικαιώµατα "πρέπει να
προβλέπονται είτε απευθείας από το Σύνταγµα είτε από το νόµο, εφόσον υπάρχει
επιφύλαξη υπέρ αυτού, και να σέβονται την αρχή της αναλογικότητας". Κατά την
αρχή αυτή, η οποία ως γενική αρχή του δικαίου ίσχυε και προ της ρητής
αποτυπώσεώς της στο Σύνταγµα κατά την προαναφερθείσα αναθεώρησή του, οι
νοµίµως επιβαλλόµενοι περιορισµοί των ατοµικών δικαιωµάτων πρέπει να πληρούν
τα ακόλουθα τρία κριτήρια, πρέπει δηλαδή να είναι: α) κατάλληλοι, ήτοι πρόσφοροι
για την πραγµάτωση του επιδιωκόµενου σκοπού, β) αναγκαίοι, ήτοι να συνιστούν
µέτρο το οποίο, σε σχέση µε άλλα δυνάµενα να ληφθούν µέτρα, επάγεται τον
ελάχιστο δυνατό περιορισµό για τον ιδιώτη ή το κοινό, και τέλος γ) εν στενή εννοία
αναλογικοί, να τελούν δηλαδή σε εύλογη σχέση µε τον επιδιωκόµενο σκοπό, ώστε η
αναµενόµενη ωφέλεια να µην υπολείπεται της βλάβης που προκαλούν (Ολ.ΑΠ
43/2005). Η αρχή της αναλογικότητας, ως κανόνας δικαίου που θέτει όρια στον
περιοριστικό του ατοµικού δικαιώµατος νόµο, απευθύνεται κατ' αρχήν στο νοµοθέτη.
Στο χώρο του ιδιωτικού δικαίου, ήτοι στις σχέσεις µεταξύ ιδιωτών, επίκληση της
αρχής της αναλογικότητας µπορεί να γίνει αν ο κοινός νοµοθέτης είτε έχει
παραβιάσει την αρχή αυτή, θεσπίζοντας µε νόµο υπέρµετρους περιορισµούς
ατοµικών δικαιωµάτων, οπότε ο δικαστής µπορεί, ελέγχοντας τη συνταγµατικότητα
του νόµου, να µην εφαρµόσει αυτόν (άρθρο 93 παρ. 4 του Συντάγµατος), είτε έχει
παραλείψει να ασκήσει τις συνταγµατικές του υποχρεώσεις, καταλείποντας κενό,
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οπότε η αρχή της αναλογικότητας καλείται επικουρικώς σε εφαρµογή. Στο πεδίο των
αδικοπρακτικών σχέσεων (άρθρο 914 επ. ΑΚ) και ειδικότερα στο ζήτηµα του µέτρου
της επιδικαστέας χρηµατικής ικανοποιήσεως ο νόµος προβλέπει στο άρθρο 932 ΑΚ
ότι το δικαστήριο µπορεί να επιδικάσει εύλογη κατά την κρίση του χρηµατική
ικανοποίηση, δηλαδή χρηµατική ικανοποίηση ανάλογη µε τις περιστάσεις της
συγκεκριµένης περιπτώσεως. Με τη διάταξη αυτή ο κοινός νοµοθέτης έλαβε υπόψη
του την αρχή της αναλογικότητας, εξειδικεύοντάς την στο ζήτηµα του προσδιορισµού
του ύψους της χρηµατικής ικανοποιήσεως. Εποµένως, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, δεν
υπάρχει έδαφος άµεσης εφαρµογής της διατάξεως του άρθρου 25 παρ. 1 εδάφιο
τέταρτο του Συντάγµατος, η ευθεία δε επίκλησή της κατά τον προσδιορισµό του
ύψους της χρηµατικής ικανοποιήσεως στερείται σηµασίας, αφού δεν θα οδηγούσε σε
διαφορετικά, σε σχέση µε τον κατ' εφαρµογή του άρθρου 932 ΑΚ προσδιορισµό
αυτής, αποτελέσµατα (Ολ.ΑΠ 6/2009). Εξάλλου, το ∆ικαστήριο της ουσίας, στα
πλαίσια της διακριτικής εξουσίας που έχει από το άρθρο 932 ΑΚ, µπορεί να
καθορίσει το ύψος της χρηµατικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής
οδύνης του δικαιούχου, µε βάση τους οικείους προσδιοριστικούς παράγοντες, όπως
είναι το πταίσµα του υπόχρεου, το συντρέχον πταίσµα του δικαιούχου, η κοινωνική
και περιουσιακή κατάσταση των µερών. Ο προσδιορισµός από το ∆ικαστήριο της
ουσίας του ύψους της χρηµατικής ικανοποίησης, δεν υπόκειται στον έλεγχο του
Αρείου Πάγου, διότι αναφέρεται στην εκτίµηση πραγµατικών γεγονότων, χωρίς
υπαγωγή σε νοµική έννοια, ώστε να µπορεί να νοηθεί εσφαλµένη εφαρµογή του
νόµου είτε ευθέως, είτε εκ πλαγίου, για έλλειψη νόµιµης βάσης (ΟλΑΠ 13/2002).
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆ επιτρέπεται αναίρεση, αν η απόφαση του
δικαστηρίου της ουσίας δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως, αν δεν έχει καθόλου
αιτιολογίες ή έχει αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζήτηµα που ασκεί
ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Ανεπάρκεια αιτιολογιών κατά την έννοια
της διάταξης αυτής υπάρχει, όταν δεν προκύπτουν από την απόφαση σαφώς και
επαρκώς τα περιστατικά που είναι κατά το νόµο αναγκαία για τη στοιχειοθέτηση στη
συγκεκριµένη περίπτωση της διάταξης ουσιαστικού δικαίου που εφαρµόστηκε.
- Ως "πράγµατα" κατά την έννοια του άρθρου 559 αρ. 8 του Κ.Πολ.∆. τα οποία
ασκούν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης και των οποίων η µη λήψη υπόψη
καίτοι µη προταθέντων ιδρύει τον προβλεπόµενο από τη διάταξη αυτή λόγο
αναιρέσεως, θεωρούνται οι ισχυρισµοί που έχουν αυτοτελή ύπαρξη και τείνουν στη
θεµελίωση ή κατάργηση δικαιώµατος ουσιαστικού ή δικονοµικού που ασκήθηκε είτε
ως επιθετικό είτε ως αµυντικό µέσο, όχι δε αρνητικοί ισχυρισµοί της αγωγής ή της
ενστάσεως, ή ισχυρισµοί που αποτελούν επιχειρήµατα ή συµπεράσµατα των διαδίκων
ή του δικαστηρίου, τα οποία συνάγονται από την εκτίµηση των αποδείξεων. Στην
προκείµενη περίπτωση µε τον πρώτο λόγο της αιτήσεως αναιρέσεως προβάλλεται η
αιτίαση ότι το Εφετείο µε τα παραπάνω που δέχτηκε παραβίασε τη διάταξη του ως
άνω άρθρου, γιατί δεν έλαβε υπόψη: α) τον ισχυρισµό των αναιρεσειόντων ότι τα
προς µεταφορά µεταλλικά στοιχεία δεν ήταν εξαρχής ακουµπισµένα στον τοίχο της
αποθήκης, αλλά τοποθετηµένα επί του µεταλλικού πλαισίου και αποτελούσαν
υπερυψωµένο δάπεδο επί του οποίου ήταν τοποθετηµένα διάφορα αντικείµενα ... β)
τον ισχυρισµό τους περί ρητής απαγόρευσης του καπνίσµατος στο χώρο της
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βιοτεχνίας και την ύπαρξη πολλών πινακίδων µε επισήµανση κινδύνου πυρκαγιάς, γ)
τον ισχυρισµό τους ότι ο παθών λόγω της ιδιότητας του ως ηλεκτροσυγκολλητής
ήταν σε θέση να προβλέψει τον κίνδυνο στοιχείο που τον συνιστά συνυπαίτιο, αν όχι
αποκλειστικά υπαίτιο στην πρόκληση του ατυχήµατος.
- Από τα άρθρα 335, 338, 339, 340 και 346 ΚΠολ∆ συνάγεται, ότι το δικαστήριο της
ουσίας, προκειµένου να σχηµατίσει την κρίση του για το αποδεικτικό πόρισµα
αναφορικά µε τους πραγµατικούς ισχυρισµούς των διαδίκων, που έχουν ουσιώδη
επίδραση στην έκβαση της δίκης και έχουν ανάγκη απόδειξης, υποχρεούται να λάβει
υπόψη του όλα τα αποδεικτικά µέσα τα οποία επικαλούνται και προσκοµίζουν νόµιµα
οι διάδικοι, µεταξύ των οποίων και οι ένορκες βεβαιώσεις. Η παράβαση της ανωτέρω
υποχρέωσης του δικαστηρίου της ουσίας ιδρύει τον προβλεπόµενο από το άρθρο 559
αριθµός 11 περίπτωση γ' λόγο αναιρέσεως. Εξάλλου, οι ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον
ειρηνοδίκη ή συµβολαιογράφου, οι οποίες λαµβάνονται υπόψη κατά την ενώπιον του
µονοµελούς πρωτοδικείου διαδικασία των εργατικών διαφορών, σύµφωνα µε τη
διάταξη του άρθρου 671 παρ. 1 εδ γ' ΚΠολ∆, αποτελούν ιδιαίτερο και αυτοτελές
αποδεικτικό µέσο σε σχέση µε τα έγγραφα και πρέπει να µνηµονεύονται ειδικά στην
απόφαση, ενώ η µη λήψη αυτών υπόψη από το δικαστήριο της ουσίας ιδρύει, όπως
προαναφέρθηκε, τον από τον αριθµό 11 του άρθρου 559 ΚΠολ∆ λόγο, εφόσον βέβαια
είχαν προσκοµιστεί και είχε γίνει νόµιµη επίκληση αυτών.
∆ιατάξεις:
ΑΚ: 297, 298, 330, 914, 922, 932,
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 19,
Σ: 25,
Νόµοι: 551/1915, άρθ. 1, 6, 16,
∆ηµοσίευση: INLAW 2013 * ∆ΕΕ 2013.506
Καταγγελία της σύµβασης εργασίας - Άκυρη καταγγελία
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1263
Έτος: 2012
Σύντοµη Περίληψη:
- Καταγγελία της σύµβασης εργασίας. Καταχρηστική καταγγελία. Πειθαρχική
διαδικασία. Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου.
- Η κίνηση, η εκκρεµότητα και το αποτέλεσµα της πειθαρχικής διαδικασίας δεν
επηρεάζουν το δικαίωµα του εργοδότη να καταγγείλει, κατά το άρθρο 672 ΑΚ, για
σπουδαίο λόγο τη σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου, όπως είναι και η σύµβαση
ως προς την οποία προβλέπεται από κανονισµό αποχώρηση του µισθωτού
αυτοδικαίως από την υπηρεσία του λόγω ορίου ηλικίας. Σπουδαίο δε λόγο
δικαιολογούντα την καταγγελία της συµβάσεως εργασίας ορισµένου χρόνου αποτελεί
κυρίως η ουσιώδης παράβαση των συµβατικών υποχρεώσεων, αλλά και άλλα
περιστατικά που κατ' αντικειµενική κρίση καθιστούν στη συγκεκριµένη περίπτωση
µη ανεκτή για τον εργοδότη την περαιτέρω συνέχιση της συµβάσεως, για την
εκτίµηση δε της συνδροµής τέτοιων περιστατικών λαµβάνονται υπόψη η καλή πίστη
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και τα συναλλακτικά ήθη, καθώς και ιδιαίτερες περιστάσεις που συνοδεύουν τη
συγκεκριµένη περίπτωση (ΟλΑΠ 10/1995).
- Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 33 του Κανονισµού Εργασίας Προσωπικού της
Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, που καταρτίσθηκε µε την από 9-3-2001
Επιχειρησιακή Συλλογική Σύµβαση Εργασίας, που κατατέθηκε αρµοδίως στις 12-32001 µε αριθµ. 5/12-3-2001, η σύµβαση εργασίας µεταξύ της Ε.Τ.Ε. και του
προσωπικού της λύεται εκτός άλλων περιπτώσεων και "3. Με την καταγγελία ... για
σπουδαίο λόγο". Ωστόσο η από την τράπεζα άσκηση του δικαιώµατος προς
καταγγελία της συµβάσεως εργασίας υπόκειται στον περιορισµό του άρθρου 281 ΑΚ
και έτσι όταν αυτή υπερβαίνει προφανώς τα από την καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή
τον κοινωνικό ή οικονοµικό σκοπό του δικαιώµατος επιβαλλόµενα όρια, η
καταγγελία είναι, κατά τη διάταξη του άρθρου 174 ΑΚ, άκυρη. Περαιτέρω, µε το
άρθρο 28 του ίδιου Κανονισµού προβλέπονται τα πειθαρχικά παραπτώµατα, µε το
άρθρο 29 οι πειθαρχικές ποινές, µεταξύ των οποίων είναι και εκείνη της οριστικής
παύσεως, µε το άρθρο 30 η πειθαρχική δικαιοδοσία και αρµοδιότητα καθώς και τα
πειθαρχικά συµβούλια και µε το άρθρο 30 η πειθαρχική διαδικασία. Από τις διατάξεις
αυτές του Κανονισµού της αναιρεσίβλητης προκύπτει ότι δεν αποκλείεται το
δικαίωµα της τελευταίας να καταγγείλει τη σύµβαση εργασίας των µισθωτών της για
σπουδαίο λόγο, χωρίς να προσφύγει στην πειθαρχική διαδικασία, αφού ο λόγος της
καταγγελίας είναι αυτοτελής και ανεξάρτητος από το λόγο λύσεως της συµβάσεως
συνεπεία πειθαρχικού παραπτώµατος. Εξάλλου, ο εργοδότης δεν είναι υποχρεωµένος,
µε ποινή ακυρότητας, να εκθέσει στο έγγραφο της καταγγελίας το σπουδαίο λόγο ή
τα περιστατικά που τον θεµελιώνουν, αφού η παραπάνω διάταξη δεν θέτει τέτοια
προϋπόθεση (ΟλΑΠ 27/1959, ΑΠ 82/2005 ΕΕργ∆ 2006.147). Η κρίση του
δικαστηρίου της ουσίας, αν τα συγκεκριµένα πραγµατικά περιστατικά, στα οποία
στηρίζεται η καταγγελία της συµβάσεως ορισµένου χρόνου, συνιστούν την αόριστη
νοµική έννοια του σπουδαίου λόγου, υπόκειται στον αναιρετικό έλεγχο. Έτσι, αν δεν
υπάρχει σπουδαίος λόγος καταγγελίας, ή αν ο προβαλλόµενος ως σπουδαίος λόγος
καταγγελίας δεν είναι τόσο σοβαρός και εποµένως σπουδαίος, ώστε να µπορεί να
δικαιολογήσει την πρόωρη λύση της συµβάσεως, τότε η καταγγελία καθίσταται
άκυρη (ΟλΑΠ 10/1995, ΑΠ 82/2005).
- Παράβαση 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 (ΟλΑΠ 36/1989 Ελλ∆ 1989.1153).
∆ιατάξεις:
ΑΚ: 174, 281, 671, 672,
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
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Καταγγελία της σύµβασης εργασίας - Ανυπόστατη καταγγελία
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1650
Έτος: 2012
Σύντοµη Περίληψη:
- Καταγγελία της σύµβασης εργασίας που έγινε στο όνοµα νοµικού προσώπου από
πρόσωπο ή όργανο αυτού το οποίο δεν είχε εξουσία να καταγγείλει τη σύµβαση.
Είναι άκυρη οποιαδήποτε σύµβαση αντικείµενη στο νόµο αυτόν, εκτός αν είναι
ευνοϊκότερη για τον υπάλληλο. Ανυπόστατη καταγγελία. Υπερηµερία εργαζοµένου.
Αναιρετικοί λόγοι σχετιζόµενοι µε την αποριστία της αγωγής. Παραβίαση
ερµηνευτικών διατάξεων των δικαιοπραξιών. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. Μη λήψη
υπόψη αποδεικτικών µέσων. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση.
- Από τα άρθρα 167, 232, 67, 68 και 70, 349, 351, 656, 669 ΑΚ και τα άρθ. 18 παρ. 1
και 3 και 22 του Ν. 2190/1920 προκύπτει ότι η καταγγελία της σύµβασης εργασίας
που έγινε στο όνοµα νοµικού προσώπου από πρόσωπο ή όργανο αυτού το οποίο δεν
είχε εξουσία να καταγγείλει τη σύµβαση είναι ανυπόστατη. Στην περίπτωση αυτή το
νοµικό πρόσωπο δεν υπέχει ευθύνη έναντι του µισθωτού, ο οποίος έπαυσε να εκτελεί
τα καθήκοντά του, εξαιτίας της ανυπόστατης καταγγελίας, για την πληρωµή του
µισθού του λόγω υπερηµερίας του νοµικού προσώπου. Αν όµως µετά την ανυπόστατη
αυτή καταγγελία ο µισθωτός προσέφερε τις υπηρεσίες του και το νοµικό πρόσωπο τις
απέκρουσε, περιέρχεται πλέον σε υπερηµερία και υποχρεούται να καταβάλλει σ'
αυτόν τις αντίστοιχες αποδοχές. Στην περίπτωση αυτή, η αγωγή του εργαζοµένου,
όταν έχει αίτηµα την επιδίκαση µισθών υπερηµερίας λόγω ανυπόστατης καταγγελίας
της σύµβασης, η οποία έγινε στο όνοµα εργοδότη νοµικού προσώπου από πρόσωπο ή
όργανο αυτού που δεν είχε την εξουσία να καταγγείλει την σύµβαση, πρέπει για την
πληρότητα αυτής να διαλαµβάνει - εκτός από την σύµβαση εργασίας και την
συµβατική ή νόµιµη αµοιβή - και τα περιστατικά εκείνα, από τα οποία προκύπτει το
ανυπόστατο της καταγγελίας και η υπερηµερία του εργοδότη ως προς την αποδοχή
των υπηρεσιών που προσέφερε ο εργαζόµενος. Η υπερηµερία αυτή δεν προκύπτει
αυτοµάτως, όπως στην άκυρη καταγγελία, αλλά δεδοµένου ότι το νοµικό πρόσωπο
δεν υπέχει ευθύνη, αφού η από αναρµόδιο πρόσωπο γενοµένη καταγγελία δεν
επιφέρει έννοµα αποτελέσµατα, πρέπει ν' αναφέρεται στην αγωγή για να είναι
ορισµένη, ότι ο µισθωτός και µετά την καταγγελία της σύµβασης εργασίας του, από
µη νοµιµοποιούµενο προς τούτο πρόσωπο, προσέφερε πραγµατικά, ενόψει και του
ανυπόστατου της καταγγελίας, τις υπηρεσίες του στον εργοδότη και ότι ο τελευταίος
τις απέκρουσε, περιερχόµενος έτσι υπερηµερία, διαφορετικά η αγωγή είναι αόριστη.
- Κατά το άρθ. 8 παρ. 1 και 2 Ν. 2112/1920 είναι άκυρη οποιαδήποτε σύµβαση
αντικείµενη στο νόµο αυτόν, εκτός αν είναι ευνοϊκότερη για τον υπάλληλο. Κατά την
έννοια της διάταξης αυτής, η οποία απηχεί την γενικότερη αρχή της εύνοιας υπέρ του
µισθωτού, που διαπνέει ολόκληρο το εργατικό δίκαιο (άρθ. 680 ΑΚ, 3 παρ. 1 Ν.
3239/1955, 7 παρ. 2 Ν. 1876/1990), ως ευνοϊκότεροι όροι νοούνται όλες οι
προϋποθέσεις λειτουργίας της σύµβασης εργασίας που τέθηκαν υπέρ του µισθωτού
είτε ανάγονται στο ύψος της αποζηµίωσης λόγω καταγγελίας είτε στο ίδιο το
δικαίωµα καταγγελίας (ΟλΑΠ 26/1992). Περαιτέρω, από την διάταξη αυτή σε
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συνδυασµό και συσχετισµό µε τις διατάξεις των άρθ. 669 παρ. 2 και 361 ΑΚ
προκύπτει ότι είναι δυνατόν µε συµφωνία των µερών η καταγγελία να αναχθεί από
αφηρηµένη σε αιτιώδη δικαιοπραξία, όταν κατά την συµφωνία αυτή, µπορεί να γίνει
για συγκεκριµένους λόγους, διαπιστουµένους κατά προδιαγεγραµµένη διαδικασία
από το αρµόδιο όργανο του εργοδότη.
- Η νοµική αοριστία της αγωγής στηρίζει λόγο αναίρεσης για παραβίαση κανόνα
ουσιαστικού δικαίου (άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆), αν το δικαστήριο για τη θεµελίωση
της αγωγής στο συγκεκριµένο κανόνα δικαίου αρκέσθηκε σε στοιχεία λιγότερα ή
αξίωσε περισσότερα εκείνων που ο κανόνας αυτός απαιτεί για τη γένεση του
δικαιώµατος. Αντίθετα το ορισµένο ή αόριστο της αγωγής ως προς την έκθεση σε
αυτή των πραγµατικών περιστατικών που απαρτίζουν την ιστορική της αιτία
(ποιοτική ή ποσοτική αοριστία) εκτιµά κυριαρχικά το δικαστήριο της ουσίας και δεν
υπόκειται κατά τούτο η απόφασή του σε αναιρετικό έλεγχο, εκτός αν αυτό έκρινε
ορισµένη την αγωγή λαµβάνοντας υπόψη γεγονότα µη διαλαµβανόµενα σε αυτή και
ασκούντα ουσιώδη επιρροή στην περί του νόµω βασίµου της κρίση του ή αντίθετα
έκρινε αόριστη την αγωγή, επειδή δεν έλαβε υπόψη τέτοια γεγονότα, καίτοι
διαλαµβάνονταν σε αυτή, οπότε µπορούν να θεµελιωθούν οι από το άρθρο 559 αριθ.8
και 14 ΚΠολ∆ λόγοι αναίρεσης.
- Κατά το άρθ. 559 αριθ. 1 περ. α' ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται και αν παραβιάσθηκε
κανόνας του ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο περιλαµβάνονται και οι ερµηνευτικοί
κανόνες των δικαιοπραξιών. Οι ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών των άρθ.
173 και 200 ΑΚ παραβιάζονται, όταν το δικαστήριο, παρά την διαπίστωση, έστω και
έµµεσα, κενού ή αµφιβολίας σχετικά µε την έννοια της δήλωσης βούλησης,
παραλείπει να προσφύγει σε αυτούς, για την διαπίστωση της αληθινής έννοιας των
δηλώσεων, καθώς και όταν το δικαστήριο της ουσίας δέχθηκε κενό ή ασάφεια της
ερµηνευοµένης δικαιοπραξίας και προσέφυγε στους κανόνες της καλής πίστης και
των συναλλακτικών ηθών, µε την ερµηνεία όµως που έδωσε παραβίασε τους κανόνες
αυτούς (ΑΠ 841/2011).
- Σύµφωνα µε την διάταξη του άρθ. 559 αριθ. 8 ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται και εάν
το δικαστήριο παρά το νόµο έλαβε υπόψη πράγµατα που δεν προτάθηκαν ή δεν έλαβε
υπόψη πράγµατα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της
δίκης. Κατά την έννοια της διάταξης αυτής ως "πράγµατα", των οποίων η µη λήψη
υπόψη, καίτοι προταθέντων, θεµελιώνει τον προβλεπόµενο ως άνω λόγο αναίρεσης,
θεωρούνται οι αυτοτελείς πραγµατικοί ισχυρισµοί των διαδίκων, που, µε την
προϋπόθεση της παραδεκτής προβολής τους, συγκροτούν την βάση και εποµένως
στηρίζουν το αίτηµα αγωγής, ανταγωγής, ένστασης ή αντένστασης ουσιαστικού ή
δικονοµικού δικαίου (ΟλΑΠ 25/2003, 12/2000, 3/1997). Για το ορισµένο και
εποµένως παραδεκτό του λόγου αυτού ο αναιρεσείων πρέπει ν' αναφέρει στο
αναιρετήριο, εκτός των άλλων, κατά τρόπο ευσύνοπτο και σαφή τον ισχυρισµό, µε
την παραπάνω έννοια, δηλ. τα συγκροτούντα αυτόν κατά νόµο πραγµατικά
περιστατικά.
- Ο εκ του άρθ. 559 αριθ. 11 γ' ΚΠολ∆ λόγος αναίρεσης είναι αβάσιµος κατ' ουσίαν,
όταν το δικαστήριο βεβαιώνει µε την απόφαση του ότι έλαβε υπόψη τα συγκεκριµένα
αποδεικτικά µέσα, για τα οποία προτείνεται ο αναιρετικός αυτός λόγος ή έλαβε
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υπόψη όλα τα µε επίκληση προσκοµιζόµενα έγγραφα, έστω και χωρίς να γίνεται
µνεία και χωριστή αξιολόγηση του κάθε ενός απ' αυτά στην απόφαση, εκτός εάν,
παρά την βεβαίωση αυτή, από το περιεχόµενο της απόφασης και ιδίως από τις
αιτιολογίες, καταλείπονται αµφιβολίες για την συνεκτίµηση όλων ή ορισµένων
εγγράφων.
∆ιατάξεις:
ΑΚ: 67, 68, 70, 167, 173, 200, 232, 349, 351, 361, 656, 669, 680,
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 14,
Νόµοι: 2190/1920, άρθ. 18, 22,
Νόµοι: 2112/1920, άρθ. 8,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
Καταγγελία της σύµβασης εργασίας - Αποζηµίωση
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 809
Έτος: 2011
Σύντοµη Περίληψη:
- Καταγγελία σύµβασης. Αποζηµίωση.Το Εφετείο ήταν υποχρεωµένο να προσφύγει
στους ερµηνευτικούς κανόνες που αναφέρονται στις διατάξεις των αρθρ. 173 και 200
του ΑΚ, προκειµένου να διαπιστώσει την αληθινή βούληση των συµβαλλοµένων ως
προς την έννοια του όρου "νόµιµες επιβαρύνσεις". Παραβίαση ερµηνευτικών
διατάξεων των δικαιοπραξιών. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση.
- Από αυτά που δέχθηκε το Εφετείο προκύπτει ότι εµµέσως πλην σαφώς διαπίστωσε
κενό στις δηλώσεις βουλήσεως των συµβληθέντων στην πιο πάνω από 28-3-2003
συµφωνία, ότι δηλαδή αυτές δεν ήταν σαφείς ως προς την έννοια του όρου "νόµιµες
επιβαρύνσεις", αφού για τη διαπίστωση του περιεχοµένου του, που δεν
προσδιοριζόταν και ειδικότερα αν περιλαµβάνεται στην απαλλαγή από τις νόµιµες
επιβαρύνσεις και ο φόρος εισοδήµατος, αναζήτησε την αληθινή βούληση των µερών
που κατάρτισαν τη συµφωνία αυτή σε στοιχεία εκτός του κειµένου της συµβάσεως
και συγκεκριµένα στις διατάξεις του αρθρ. 14 του Ν. 2238/1994 και στο ότι η
αποζηµίωση απολύσεως δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές ούτε επιβαρύνεται
µε τέλος χαρτοσήµου, αφού αυτό είχε καταργηθεί κατά τον χρόνο της συµφωνίας.
Ενώ όµως ενόψει αυτών το Εφετείο ήταν υποχρεωµένο να προσφύγει στους
ερµηνευτικούς κανόνες που αναφέρονται στις διατάξεις των αρθρ. 173 και 200 του
ΑΚ, προκειµένου να διαπιστώσει την αληθινή βούληση των συµβαλλοµένων ως προς
την έννοια του όρου "νόµιµες επιβαρύνσεις", δεν προσέφυγε σε αυτούς, τους οποίους
ούτε αυτούς τους ίδιους ούτε τις διατάξεις που τους περιέχουν αναφέρει στην
προσβαλλόµενη απόφαση του ούτε και από το περιεχόµενο της εν λόγω αποφάσεως
συνάγεται ότι έκαµε χρήση αυτών. Συνεπώς το Εφετείο µε τον τρόπο αυτό παραβίασε
ευθέως τις προαναφερόµενες διατάξεις του αρθρ. 173 και 200 του ΑΚ και ο πρώτος
λόγος αναιρέσεως από το αρθρ. 559 αρ. 1 του ΚΠολ∆, µε τον οποίο αποδίδεται η
παραπάνω πληµµέλεια, είναι βάσιµος.
∆ιατάξεις:
ΑΚ: 173, 200,
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ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1,
Νόµοι: 2112/1920,
Νόµοι: 3198/1955,
Νόµοι: 2238/1994, άρθ. 14,
Νόµοι: 2206/1994, άρθ. 1,
Νόµοι: 2336/1998, άρθ. 12,
Νόµοι: 2636/1998, άρθ. 13,
Νόµοι: 2837/2000, άρθ. 9, 10,
Νόµοι: 2919/2001,
Νόµοι: 3091/2002, άρθ. 3,
Νόµοι: 3193/2003, άρθ. 1, 5,
∆ηµοσίευση: INLAW 2011
Καταγγελία της σύµβασης εργασίας - Αποζηµίωση
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 177
Έτος: 2013
Σύντοµη Περίληψη:
- Καταγγελία της σύµβασης εργασίας. Αποζηµίωση. Προθεσµίες.
- Η διάταξη του άρθρου 6 παράγραφος 2 του Ν. 3198/55, κατά την οποία: "πάσα
αξίωσις µισθωτού περί καταβολής ή συµπληρώσεως της κατά τον Ν. 2112/1920 ως
ετροποποιήθη µεταγενεστέρως, ή το Β∆ της 16/18.7.1920 αποζηµιώσεως, τυγχάνει
απαράδεκτος εφ` όσον η σχετική αγωγή δεν εκοινοποιήθη εντός εξαµήνου αφ' ης
κατέστη απαιτητή", αφορά αγωγή περί καταβολής αποζηµιώσεως που οφείλεται
σύµφωνα µε το Ν. 2112/1920 ή το Β.∆. της 16/18.7.1920, ήτοι εκείνης που είναι ίση
µε το σύνολο των αποδοχών τις οποίες θα ελάµβανε ο απολυόµενος µισθωτός κατά
τον χρόνο προ του οποίου θα έπρεπε, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 2112/1920, να
γίνει η καταγγελία και όχι αγωγή που αφορά πρόσθετη αποζηµίωση συµφωνηµένη
νοµίµως, πέραν της οριζοµένης από τον ως άνω Ν. 2112/1920 (άρθρ. 1 παράγρ. 1 Ν.
2112/20, 361 ΑΚ).
∆ιατάξεις:
ΑΚ: 361,
Νόµοι: 2112/1920, άρθ. 1,
Νόµοι: 3198/1955, άρθ. 6,
∆ηµοσίευση: INLAW 2013
Καταγγελία της σύµβασης εργασίας - Γενικά
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1544
Έτος: 2011
Σύντοµη Περίληψη:
- Καταγγελία σύµβασης εργασίας. Πότε είναι έγκυρη. Εξάµηνη αποσβεστική
προοθεσµία αξίωσης του µισθωτή προς καταβολή ή συµπλήρωση της αποζηµίωσης.

[43]

Σε περίπτωση αποσβεστικής προθεσµίας εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις για την
παραγραφή. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων.
- Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 5 παρ.3 του Ν. 3198/1955, η καταγγελία της
συµβάσεως εργασίας θεωρείται έγκυρη εφ' όσον τηρηθεί ο έγγραφος τύπος και
καταβληθεί η αποζηµίωση, που οφείλεται κατά νόµο από τον εργοδότη. Ακόµη,
σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 6 παρ.2 του ίδιου νόµου, κάθε αξίωση του
µισθωτή προς καταβολή ή συµπλήρωση της εν λόγω αποζηµίωσης είναι απαράδεκτη,
εφ' όσον η σχετική αγωγή δεν κοινοποιηθεί εντός εξαµήνου, αφ' ότου η αξίωση
κατέστη απαιτητή. Από τις διατάξεις αυτές συνάγεται ότι η εν λόγω προθεσµία είναι
αποσβεστική και αρχίζει από τη στιγµή της καταγγελίας, ενώ η άπρακτη πάροδος
αυτής επιφέρει την απώλεια του αντίστοιχου δικαιώµατος του µισθωτή.
- Από τις διατάξεις των άρθρων 255 εδ. α' και 279 ΑΚ συνάγεται ότι σε περίπτωση
αποσβεστικής προθεσµίας εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις για την παραγραφή,
σύµφωνα µε τις οποίες η παραγραφή αναστέλλεται για όσο χρόνο ο δικαιούχος
εµποδίστηκε από δικαιοστάσιο ή από άλλο λόγο ανώτερης βίας να ασκήσει την
αξίωσή του µέσα στο τελευταίο εξάµηνο του χρόνου της παραγραφής. Η σηµασία της
αναστολής έγκειται στο ότι ο χρόνος, κατά τον οποίο διήρκεσε ο λόγος αυτής, δεν
υπολογίζεται στο χρόνο της παραγραφής ή της αποσβεστικής προθεσµίας.
- Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 559 αρ.8 ΚΠολ∆, ιδρύεται λόγος αναίρεσης
όταν το δικαστήριο της ουσίας παρά το νόµο έλαβε υπ' όψη πράγµατα που δεν
προτάθηκαν ή δεν έλαβε υπ' όψη πράγµατα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη
επιρροή στην έκβαση της δίκης. Πράγµατα, υπό την έννοια της διάταξης αυτής,
θεωρούνται οι ασκούντες ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης αυτοτελείς
ισχυρισµοί των διαδίκων, που, υπό την προϋπόθεση της νόµιµης πρότασής τους στο
δικαστήριο της ουσίας, θεµελιώνουν ιστορικώς το αίτηµα της αγωγής, ανταγωγής,
ένστασης ή αντένστασης ουσιαστικού ή δικονοµικού δικαιώµατος (ΟλΑΠ 25/2003,
12/2000 και 3/1997), όχι δε και εκείνοι που συνέχονται µε την ιστορική βάση της
αγωγής και αποτελούν άρνηση αυτής ή εκείνοι που δεν έχουν αυτοτέλεια, αλλά
αποτελούν νοµικά ή πραγµατικά επιχειρήµατα, τα οποία αντλούνται από το νόµο ή
από την εκτίµηση των αποδείξεων (ΟλΑΠ 469/1984).
∆ιατάξεις:
ΑΚ: 255, 279,
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 8,
Νόµοι: 3198/1955, άρθ. 5,
∆ηµοσίευση: INLAW 2011
Καταγγελία της σύµβασης εργασίας - Γενικά
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1719
Έτος: 2012
Σύντοµη Περίληψη:
- Σύµβαση µε δοκιµή. Καταγγελία της σύµβασης εργασίας. Παραβίαση κανόνα
ουσιαστικού δικαίου.
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- Kατά τις διατάξεις των άρθρων 648, 361, 202 ΑΚ και 2 παρ. 3 του Ν∆ της 16/18
Ιουλίου 1920 και 1 του νόµου 2112/1920, στη σύµβαση εργασίας είναι δυνατό να
περιληφθεί ως όρος (διαλυτική αίρεση) ότι για ορισµένο εύλογο χρόνο από την
έναρξη της διάρκειάς της θα έχει δοκιµαστικό χαρακτήρα, µε δικαίωµα του εργοδότη
να την καταγγείλει και πριν από τη λήξη του χρόνου της δοκιµασίας αζηµίως εάν
κρίνει κατ` αντικειµενική και δίκαιη κρίση ότι ο εργαζόµενος δεν είναι κατάλληλος
για την εργασία του. Η σύµβαση µε δοκιµή δεν ρυθµίζεται ειδικώς από το νόµο, η
δυνατότητα όµως συνοµολόγησης τέτοιων συµβάσεων δεν είναι ασυµβίβαστη µε τη
σύµβαση εργασίας, αφού η συναλλακτική ελευθερία επιτρέπει στους
συµβαλλόµενους να συµφωνήσουν όπως η οριστική σύµβαση εργασίας αορίστου ή
ορισµένου χρόνου καταρτισθεί ύστερα από επιτυχή δοκιµασία του µισθωτού. Η
διάρκεια της δοκιµαστικής περιόδου προσδιορίζεται µε την ατοµική σύµβαση
εργασίας, εφόσον δεν υπάρχει νοµοθετική ρύθµιση. Οι διατάξεις του άρθρου 1 ν.
2112/1020 και άρθρου 2 παρ. 3 της 18/20 Ιουλίου 1920 που θέτουν ως προϋπόθεση
της εφαρµογής τους τη δίµηνη υπηρεσία, δεν έχουν την έννοια ότι ο χρόνος αυτός
θεωρείται ως δοκιµαστικός.
- Συνεπώς η διάρκεια µπορεί να ξεπερνά τους δύο µήνες, πρέπει όµως να βρίσκεται
µέσα στα εύλογα όρια που είναι αναγκαία στον εργοδότη για να διαπιστώσει την
καταλληλότητα ή µη του προσληφθέντος µισθωτού. Τούτο επιβάλλεται αφενός µεν
από τις αρχές της καλής πίστεως, για να µην διατηρείται επί µακρό χρόνο η
αβεβαιότητα του µισθωτού ως προς την οριστικοποίηση της σύµβασης εργασίας,
αφετέρου δε για να αποφεύγεται η καταστρατήγηση των διατάξεων που αφορούν την
καταγγελία της σύµβασης εργασίας. Ο εύλογος λόγος θα κριθεί από το είδος και τη
φύση της εργασίας για την οποία γίνεται η πρόσληψη δεδοµένου ότι για την εκτίµηση
των επαγγελµατικών ικανοτήτων άλλοτε χρειάζεται περισσότερος χρόνος και άλλοτε
ο χρόνος της δοκιµασίας που απαιτείται λόγω της φύσεως της εργασίας που
ανατίθεται στον εργαζόµενο είναι ελάχιστος. Ο εργοδότης ή το αρµόδιο όργανο του
οφείλει να κρίνει για την καταλληλότητα ή µη του µισθωτού στο τέλος της
δοκιµαστικής περιόδου ή µέσα στο ανώτατο όριο που συµφωνήθηκε µε την ατοµική
σύµβαση εργασίας ή προβλέπεται από τη ΣΣΕ ή τον Κανονισµό. Η κρίση του πρέπει
να είναι αντικειµενική και δίκαιη βασισµένη στην ποιοτική και ποσοτική απόδοση
του υπό δοκιµή µισθωτού, καθώς και στην όλη συµπεριφορά του στον χώρο της
εργασίας. Αν η κρίση είναι αρνητική η σύµβαση λύεται αυτοδικαίως, υπόκειται όµως
στον έλεγχο των δικαστηρίων σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 648, 202, 207
και 281 του ΑΚ.
- Κατά το άρθρο 578 ΚΠολ∆ "Αν το αιτιολογικό της προσβαλλοµένης αποφάσεως
κρίνεται εσφαλµένο, αλλά το διατακτικό της ορθό, ο Άρειος Πάγος απορρίπτει την
αναίρεση, εκτός αν υπάρχει έννοµο συµφέρον να αποτραπεί δεδικασµένο, οπότε
αναιρείται η απόφαση µόνον ως προς την εσφαλµένη αιτιολογία της". Εσφαλµένο
αιτιολογικό µε την έννοια της παραπάνω διατάξεως υπάρχει όταν κριθεί ότι τα
πραγµατικά περιστατικά που δέχθηκε η προσβαλλόµενη απόφαση υπάγονται σε άλλο
κανόνα δικαίου, εφόσον η υπαγωγή αυτή απολήγει σε πόρισµα όµοιο προς το
διατακτικό της αποφάσεως. Ως αιτιολογικό, δηλαδή, νοείται στη συγκεκριµένη
περίπτωση η νοµική αιτία, ήτοι οι διατάξεις του νόµου που αποτελούν την µείζονα

[45]

πρόταση του νοµικού συλλογισµού και δεν ταυτίζεται µε τις αιτιολογίες της
αποφάσεως, οι οποίες ανάγονται στην ελάσσονα πρόταση του συλλογισµού αυτού
(ΟλΑΠ 30/1998). Εποµένως η ευδοκίµηση του λόγου αναιρέσεως που αποδίδει στην
προσβαλλόµενη απόφαση την πληµµέλεια της παραβιάσεως κανόνα ουσιαστικού
δικαίου κατά τον αριθ. 1 του άρθρου 559 ΚΠολ∆ εξαρτάται από την ορθότητα όχι
των νοµικών αιτιολογιών, αλλά του διατακτικού της αποφάσεως, το οποίο συνάπτεται
αιτιωδώς µε τις ουσιαστικές παραδοχές του δικαστηρίου (ΟλΑΠ 27/1998).
∆ιατάξεις:
ΑΚ: 202, 207, 281, 361, 648,
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 578,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
Καταγγελία της σύµβασης εργασίας - Καταγγελία για σπουδαίο λόγο
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1255
Έτος: 2012
Σύντοµη Περίληψη:
- Σύµβαση εργασίας και σύµβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών. Καταγγελία της
σύµβασης εργασίας για σπουδαίου λόγο. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου.
Έλλειψη νόµιµης βάσης. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων.
- Από τον συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 648, 652 και 681 ΑΚ και 6 Ν.
765/1943, που κυρώθηκε µε την 324/1946 Π.Υ.Σ. και διατηρήθηκε σε ισχύ µε το
άρθρο 38 ΕισΝΑΚ, προκύπτει ότι στην σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας οι
συµβαλλόµενοι αποβλέπουν στην παροχή της συµφωνηθείσης εργασίας και ο
εργοδότης καθορίζει κατά τρόπο δεσµευτικό, σύµφωνα µε τους συµβατικούς ή
νόµιµους όρους, τον τόπο, τρόπο, χρόνο και έκταση της εργασίας που θα παρέχει ο
µισθωτός, ο οποίος είναι υποχρεωµένος να ακολουθεί τις οδηγίες του εργοδότη.
Αντίθετα στην σύµβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών, στην οποία δεν εφαρµόζονται οι
ειδικές διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας και οι διατάξεις των άρθρων 663 εποµ.
του ΚΠολ∆ που αφορούν την επίλυση των διαφορών µε την καθοριζόµενη απ' αυτές
ειδική διαδικασία, υπάρχουν µεν πολλά κοινά στοιχεία µε την σύµβαση εξαρτηµένης
εργασίας, όπως τρόπος κατάρτισης, διάρκεια, υποχρέωση αυτοπρόσωπης παροχής,
καταβολής µισθού κ.λ.π., πλην όµως υφίστανται και ουσιώδεις απ' αυτήν διαφορές.
∆ιαφέρει δηλαδή η σύµβαση αυτή από την σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας, ως προς
το κύριο στοιχείο, ήτοι της έλλειψης νοµικής και προσωπικής εξάρτησης. Έτσι, στην
σύµβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών ο εργοδότης δεν ασκεί τις παρεχόµενες από το
διευθυντικό δικαίωµα εξουσίες, και ο εργαζόµενος δεν υποχρεούται να
συµµορφώνεται µε τις οδηγίες και τις εντολές του για τον τρόπο, χρόνο και τόπο της
εκτέλεσης της εργασίας, ούτε υπόκειται στον έλεγχό του, το πότε δεν συντρέχει ή όχι
το στοιχείο αυτό αποτελεί πραγµατικό γεγονός που κρίνεται τόσο από τους όρους της
συµβάσεως, όσο και από τις συνθήκες παροχής της εργασίας. Ο χαρακτήρας µιας
σύµβασης ως εξαρτηµένης εργασίας ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών ανήκει στο
δικαστήριο, το οποίο δε δεσµεύεται από το χαρακτηρισµό που έχουν προσδώσει σ'
αυτή τα συµβαλλόµενα µέρη. Για την κρίση του περί του χαρακτήρα της σύµβασης
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θα λάβει υπόψη του το όλο περιεχόµενο της, ερµηνευόµενο, όπως απαιτεί η καλή
πίστη και τα συναλλακτικά ήθη, αλλά και τις περιστάσεις υπό τις οποίες έχει
συναφθεί και λειτούργησε η σύµβαση.
- Κατά το άρθρο 672 ΑΚ καθένα από τα µέρη έχει δικαίωµα να καταγγείλει
οποτεδήποτε τη σύµβαση εργασίας για σπουδαίο λόγο, χωρίς να τηρήσει προθεσµία.
Το δικαίωµα αυτό δεν µπορεί να αποκλειστεί µε συµφωνία. Σπουδαίο λόγο, κατά την
έννοια της πιο πάνω διάταξης, αποτελούν πραγµατικά περιστατικά τα οποία κατ'
αντικειµενική κρίση καθιστούν στη συγκεκριµένη περίπτωση σύµφωνα µε την καλή
πίστη και τα συναλλακτικά ήθη, µη ανεκτή για τον καταγγέλλοντα τη συνέχιση της
σύµβασης εργασίας µέχρι τη λήξη της συµφωνηµένης διάρκειας της. Με τη σύµβαση
εργασίας ή τον κανονισµό της εργοδότριας επιχείρησης µπορούν να προσδιοριστούν
και ειδικοί λόγοι, εφόσον από τις περιστάσεις και τη φύση της εργασίας
δικαιολογούνται ως "σπουδαίοι" για την καταγγελία της σύµβασης.
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 3, 174, 180, 349 παρ. 1, 350, 655,
656 εδ. α' και 672 του ΑΚ και του άρθρου 69 παρ. 1 εδ. α' και 2 εδ. α' του ΚΠολ∆,
προκύπτει ότι αν η σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου καταγγέλθηκε προώρως από
τον εργοδότη χωρίς να συντρέχει σπουδαίος λόγος και σοβαρός ώστε να µπορεί να
δικαιολογήσει την πρόωρη λύση της σύµβασης, καθιστά την καταγγελία της
σύµβασης ορισµένου χρόνου άκυρη και ο µισθωτός, λόγω της ακυρότητας της
καταγγελίας αυτής, έχει δικαίωµα να απαιτήσει µισθούς υπερηµερίας για το µετά την
καταγγελία και έως τη συµφωνηµένη λήξη της συµβάσεως χρονικό διάστηµα.
- Ο από το άρθρ. 559 αρ. 1 εδ. α του ΚΠολ∆, λόγος αναιρέσεως ιδρύεται όταν
παραβιάσθηκε κανόνας 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 εφαρµοσθεί ενώ συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του ή εάν εφαρµοσθεί
εσφαλµένως, η παραβίαση δε αυτή εκδηλώνεται είτε µε ψευδή ερµηνεία είτε µε κακή
εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη υπαγωγή των πραγµατικών περιστατικών.
- Κατά την έννοια του άρθρου 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆, λόγος αναιρέσεως για έλλειψη
νόµιµης βάσης της αποφάσεως ιδρύεται όταν από τις αιτιολογίες της δεν προκύπτουν
σαφώς τα περιστατικά, που είναι αναγκαία, για να κριθεί αν στη συγκεκριµένη
περίπτωση συντρέχουν οι νόµιµοι όροι της διατάξεως του ουσιαστικού δικαίου που
εφαρµόστηκε ή δεν συντρέχουν, ώστε να αποκλείεται η εφαρµογή της, καθώς και
όταν η απόφαση δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει αιτιολογίες ελλιπείς ή
αντιφατικές ως προς το νοµικό χαρακτηρισµό των πραγµατικών περιστατικών, τα
οποία έγιναν δεκτά και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Αντιθέτως,
δεν υπάρχει έλλειψη νόµιµης βάσης όταν πρόκειται για ελλείψεις, που ανάγονται
στην εκτίµηση των αποδείξεων και µάλιστα στην ανάλυση, στάθµιση και
αιτιολόγηση του εξαγόµενου από αυτές πορίσµατος, εφόσον αυτό διατυπώνεται στην
απόφαση σαφώς.
- Από τη διάταξη του άρθρ. 559 αρ.8 ΚΠολ∆, η οποία ορίζει ότι αναίρεση
επιτρέπεται αν το δικαστήριο παρά το νόµο έλαβε υπόψη πράγµατα που δεν
προτάθηκαν ή δεν έλαβε υπόψη πράγµατα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη
επίδραση στην έκβαση της δίκης, προκύπτει ότι "πράγµατα" είναι οι αυτοτελείς
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πραγµατικοί ισχυρισµοί των διαδίκων που συγκροτούν την ιστορική βάση και
εποµένως στηρίζουν το αίτηµα αγωγής, ανταγωγής, ενστάσεως αντενστάσεως ή κάθε
άλλης αιτήσεως παροχής δικαστικής προστασίας. Εποµένως δεν είναι πράγµατα οι
ισχυρισµοί που συνιστούν άρνηση της αγωγής ή επιχειρήµατα νοµικά ή πραγµατικά
που αντλούνται από το νόµο ή από την εκτίµηση των αποδείξεων.
∆ιατάξεις:
ΑΚ: 3, 174, 180, 349, 350, 648, 652, 655, 656, 672, 681,
ΚΠολ∆: 69, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 19,
ΕισΝΑΚ: 38,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
Καταγγελία της σύµβασης εργασίας - Καταχρηστική καταγγελία
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1087
Έτος: 2012
Σύντοµη Περίληψη:
- Καταγγελία της σύµβασης εργασίας. Καταχρηστική άσκηση δικαιώµατος.Κλαδικές
ή οµοιοεπαγγελµατικές Σ.Σ.Ε. Εθνικές Κλαδικές Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας
(ΕΚΣΣΕ) "για τους όρους αµοιβής και εργασίας του υπαλληλικού προσωπικού των
Ναυτιλιακών Πρακτορείων και Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων όλης της χώρας".
Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Μη λήψη υπόψη
αποδεικτικών µέσων.
- Από τα άρθ. 669 παρ. 2 ΑΚ, 1 Ν. 2112/1920 και 1 και 5 Ν. 3198/1955 προκύπτει ότι
η καταγγελία της σύµβασης εργασίας αορίστου χρόνου είναι µονοµερής αναιτιώδης
δικαιοπραξία και συνεπώς το κύρος της δεν εξαρτάται από την ύπαρξη ή την
ελαττωµατικότητα της αιτίας, για την οποία έγινε, αλλά αποτελεί δικαίωµα του
εργοδότη και του εργαζοµένου. Η άσκηση, όµως, του δικαιώµατος αυτού, όπως και
κάθε δικαιώµατος, υπόκειται στον περιορισµό του άρθ. 281 ΑΚ, δηλ. της µη
υπέρβασης των ορίων που επιβάλλουν 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 άρθ. 174 και 180 ΑΚ. Ειδικότερα, άκυρη ως
καταχρηστική είναι η καταγγελία και όταν υπαγορεύεται από ταπεινά ελατήρια που
δεν εξυπηρετούν τον σκοπό του δικαιώµατος, όπως συµβαίνει στις περιπτώσεις που η
καταγγελία οφείλεται σε εµπάθεια, µίσος ή έχθρα ή σε λόγους εκδίκησης, συνεπεία
προηγηθείσης νόµιµης αλλά µη αρεστής στον εργοδότη συµπεριφοράς του
εργαζοµένου, ή όταν διεκδίκησε νοµίµως, δικαστικά ή εξώδικα, τα δικαιώµατά του.
- Από τις διατάξεις των άρθ. 3§1β, 8§2 και 11§§2 και 3 ν. 1876/1990 προκύπτει, ότι
οι κλαδικές ή οµοιοεπαγγελµατικές Σ.Σ.Ε. δεσµεύουν καταρχήν µόνο τους µισθωτούς
και τους εργοδότες που είναι µέλη των συµβαλλοµένων αντίστοιχων
συνδικαλιστικών οργανώσεων, εάν, όµως, κηρυχθούν γενικά υποχρεωτικές, η ισχύς
τους επεκτείνεται και στους εργαζοµένους και εργοδότες του ιδίου κλάδου ή
επαγγέλµατος που δεν είναι, αλλά θα µπορούσαν να είναι, µε βάση τις
δραστηριότητές τους, µέλη των συµβληθεισών οργανώσεων (ΟλΑΠ 3/2002).
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- Κατά την διάταξη του άρθ. 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆ λόγος αναίρεσης για παραβίαση
κανόνα ουσιαστικού δικαίου ιδρύεται, εάν αυτός εφαρµοσθεί, αν και κατά της
σχετικές παραδοχές του δικαστηρίου της ουσίας δεν υπάρχουν οι πραγµατικές
προϋποθέσεις εφαρµογής του ή αντίθετα, όταν δεν εφαρµοσθεί, µολονότι κατά τις
παραδοχές αυτές, συντρέχουν οι πραγµατικές προϋποθέσεις εφαρµογής του ή
εφαρµοσθεί εσφαλµένα, η δε παραβίαση εκδηλώνεται είτε µε ψευδή ερµηνεία, είτε µε
κακή εφαρµογή, δηλ. µε εσφαλµένη υπαγωγή (ΟλΑΠ 31/2009, 7/2006, 4/2005).
- Κατά τον αριθ. 19 του αυτού ως άνω άρθρου αναίρεση επιτρέπεται και εάν η
απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει
αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζητήµατα που ασκούν ουσιώδη επίδραση
στην έκβαση της δίκης. Από την τελευταία διάταξη προκύπτει, ότι ο προβλεπόµενος
απ' αυτήν λόγος αναίρεσης ιδρύεται, όταν στην ελάσσονα πρόταση του νοµικού
συλλογισµού δεν εκτίθενται καθόλου πραγµατικά περιστατικά (έλλειψη αιτιολογίας)
ή τα εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται µε βάση το
πραγµατικό του εφαρµοστέου κανόνα δικαίου για την επέλευση της έννοµης
συνέπειας που απαγγέλθηκε ή την άρνησή της (ανεπαρκής αιτιολογία) ή όταν
αντιφάσκουν µεταξύ τους (αντιφατική αιτιολογία). Το κατά νόµο αναγκαίο
περιεχόµενο της ελάσσονος πρότασης προσδιορίζεται από τον εκάστοτε εφαρµοστέο
κανόνα του ουσιαστικού δικαίου του οποίου το πραγµατικό πρέπει να καλύπτεται
πλήρως από τις παραδοχές της απόφασης στο αποδεικτικό πόρισµά της και να µην
καταλείπονται αµφιβολίες.
- Από τα άρθρα 335, 338, 339, 340 και 346 ΚΠολ∆ συνάγεται ότι το δικαστήριο της
ουσίας, προκειµένου να σχηµατίσει την κρίση του για το αποδεικτικό πόρισµα
αναφορικά µε τους πραγµατικούς ισχυρισµούς των διαδίκων, που έχουν ουσιώδη
επίδραση στην έκβαση της δίκης και έχουν ανάγκη απόδειξης, υποχρεούται να λάβει
υπόψη του όλα τα αποδεικτικά µέσα, τα οποία επικαλούνται και νόµιµα
προσκοµίζουν οι διάδικοι. Η παράβαση της ανωτέρω υποχρέωσης του δικαστηρίου
της ουσίας ιδρύει τον προβλεπόµενο από το άρθρο 559 αρ. 11 περ. γ' του ΚΠολ∆
λόγο αναίρεσης.
∆ιατάξεις:
ΑΚ: 59, 174, 180, 281, 648, 652, 653, 656, 669, 914, 932,
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 19,
Νόµοι: 21112/1920, άρθ. 1,
Νόµοι: 3198/1955, άρθ. 1, 5,
Νόµοι: 1264/1982, άρθ. 23,
Νόµοι: 1876/1990, άρθ. 3, 8, 11,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
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Μεταβίβαση επιχείρησης - Προστασία εργαζοµένων
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1313
Έτος: 2012
Σύντοµη Περίληψη:
- Μεταβίβαση επιχείρησης. Προστασία εργαζοµένων. Παραβίαση κανόνα
ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων.
- Σε περίπτωση µεταβιβάσεως επιχειρήσεως η τύχη των εργασιακών σχέσεων
ρυθµίζεται από το άρθρο 3 παρ. 1 και 2 Π∆ 572/1988 (και τώρα 4 παρ. 1 και 2 Π.∆.
178/2002), µε το οποίο η ελληνική νοµοθεσία προσαρµόστηκε στην Οδηγία 77 / 187
του Συµβουλίου της ΕΟΚ (νυν Ε.Ε.) της 14-2-1977. Παράλληλα, ισχύουν οι περί
προστασίας των δικαιωµάτων των εργαζοµένων σε περίπτωση µεταβιβάσεως
επιχειρήσεως διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1 του Ν. 2112/1920, του άρθρου 9 παρ. 1
του Β∆ της 16/18-7-1920 και του άρθρου 8 του Π∆ της 8-12-1928 (η διάταξη του
άρθρου 6 του Ν. 3239/1955 που κάλυπτε προβλήµατα εφαρµογής συλλογικού
δικαίου, καταργήθηκε µαζί µε το Ν. 3239/55 από το Ν. 1876/90), οι οποίες είναι
δηµόσιας τάξης. Έχει δε γίνει παγίως δεκτό, ότι κατά την έννοια της διατάξεως του
άρθρου 6 του Ν. 2112/1920 ο υπάλληλος δε στερείται το σύνολο των
πλεονεκτηµάτων από την εργασία. Η προστασία δηλαδή δεν περιορίζεται στο να µη
θίγονται µόνο τα δικαιώµατά του για αποζηµίωση που προβλέπει ο Ν. 2112. Ο νέος
εργοδότης υπεισέρχεται σε όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις
προϋφιστάµενες σχέσεις χωρίς να επηρεάζονται τα δικαιώµατα των µισθωτών. Με
άλλα λόγια καθιερώνεται αυτοδίκαιη µεταβίβαση της εργασιακής σχέσης.
Συνακόλουθα διασώζεται η εργασιακή σχέση, καθ' όλο τα περιεχόµενό της και από
την άποψη αυτή η διάταξη διασφαλίζει τη συνέχεια στην απασχόληση και την
αποφυγή της χειροτέρευσης της θέσης του µισθωτού. Ειδική περίπτωση
µεταβιβάσεως επιχειρήσεων και διαδοχής εργοδοτών αποτελεί η συγχώνευση
εταιρειών µε απορρόφηση (αρθρ. 68 επ. Π∆ 498/87). Οι εργασιακές σχέσεις, όπως
όλες οι εκκρεµείς συµβατικές σχέσεις που είχαν συνάψει οι απορροφώµενες εταιρίες
δεν λύνονται, αλλά συνεχίζονται από την απορροφώσα εταιρία, η οποία ως διάδοχος
εργοδότης υποκαθίσταται στα δικαιώµατα και στις υποχρεώσεις των απορροφώµενων
επιχειρήσεων ως δικαιοπαρόχων εργοδοτών. Εποµένως, σύµφωνα µε το άρθρο 3 του
Π∆ 572/1988, σε περίπτωση συγχωνεύσεως επιχειρήσεων η απορροφώσα επιχείρηση
αναλαµβάνει τις εργασιακές σχέσεις του προσωπικού των απορροφώµενων
επιχειρήσεων, όπως αυτές είχαν διαµορφωθεί κατά το χρόνο της συγχωνεύσεως, και
υποχρεούται να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από ΣΣΕ, ∆Α,
κανονισµό ή ατοµική σύµβαση εργασίας. Κατά συνέπεια, µετά την απορρόφηση
εταιρείας από άλλη, η τελευταία υποχρεούται να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που
απορρέουν από κανονισµό εργασίας, εκτός αν αυτός έπαυσε να ισχύει µε
οποιοδήποτε νόµιµο τρόπο (ΑΠ 453/2010).
Εξάλλου, κατά το άρθρο 3 παρ. 1, 2 και ζ εδ. α' και β' του Π∆ 572/1988 "Προστασία
των δικαιωµάτων των εργαζοµένων σε περίπτωση µεταβίβασης επιχειρήσεων,
εγκαταστάσεων ή τµηµάτων εγκαταστάσεων αυτών", που εκδόθηκε για την
εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας προς εκείνη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και
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ειδικότερα προς τις διατάξεις της Οδηγίας 77/187/ΕΟΚ, ορίζονται τα εξής: "1.Τα
δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις που έχει ο µεταβιβάζων από σύµβαση ή σχέση
εργασίας που υφίσταται κατά την ηµεροµηνία της για οποιοδήποτε λόγο
µεταβίβασης, βαρύνουν εξαιτίας της µεταβίβασης αυτής το διάδοχο ... 2) µε την
επιφύλαξη της επόµενης παραγράφου, µετά την για οποιοδήποτε λόγο µεταβίβαση, ο
διάδοχος τηρεί τους όρους εργασίας που προβλέπονται από συλλογική σύµβαση
εργασίας, απόφαση διαιτησίας, κανονισµό ή ατοµική σύµβαση εργασίας, 3)
Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τα δικαιώµατα από υφιστάµενα συστήµατα επαγγελµατικής
ή διεπαγγελµατικής ασφάλισης, είτε υπό τη µορφή οµαδικού προγράµµατος σε
ασφαλιστική εταιρία, είτε µε µορφή λογαριασµού, που λειτουργεί στα πλαίσια της
επιχείρησης, σε περίπτωση µεταβίβασης επιχειρήσεως ισχύουν τα εξής: Α) αν ο
διάδοχος αποδέχεται τη συνέχιση της σύµβασης ασφάλισης µε τους ίδιους όρους που
ίσχυαν για το µεταβιβάζοντα, ανανεώνεται η σύµβαση ασφάλισης. Αν µεσολαβεί
ασφαλιστική εταιρία, ο διάδοχος ανανεώνει τη σύµβαση ασφάλισης και µε αυτήν. Β)
Αν ο διάδοχος αποδέχεται τη συνέχιση της σύµβασης ασφάλισης µε διαφορετικούς
όρους από εκείνους που ίσχυαν για τον µεταβιβάζοντα, στην περίπτωση αυτή
πληροφορεί τους εκπροσώπους των εργαζοµένων για τη µεταβολή των όρων,
διαβουλεύεται µε αυτόν και µε τον µεταβιβάζοντα και καταρτίζει νέα σύµβαση
ασφάλισης. Αν µεσολαβεί ασφαλιστική εταιρία στις διαβουλεύσεις µετέχει και
εκπρόσωπός της για να υποβάλει νέες προτάσεις προς κατάρτιση νέας ασφαλιστικής
σύµβασης, λαµβανοµένου υπόψη και του τυχόν πλεονάσµατος µαθηµατικού
αποθέµατος". Από τις ανωτέρω διατάξεις προκύπτει ότι µε αυτές τίθεται ο κανόνας
ότι, σε περίπτωση µεταβίβασης επιχείρησης, διατηρούνται όλα τα δικαιώµατα των
εργαζοµένων και όλες οι προς αυτούς υποχρεώσεις του εργοδότη, είτε αυτές
προέρχονται από συλλογικές συµβάσεις εργασίας, είτε από κανονισµούς εργασίας, ή
άλλη νόµιµη αιτία, όπως είναι η επιχειρηµατική συνήθεια. Εξαίρεση από τον κανόνα
αυτόν εισάγει η προεκτεθείσα παράγραφος 3, κατά την οποία επιτρέπεται στον
διάδοχο είτε να αρνηθεί τη συνέχιση της ασφαλιστικής, µε τις ανωτέρω µορφές,
σύµβασης, είτε να τη συνεχίσει µε τους ίδιους όρους, οπότε ανανεώνεται η σύµβαση
ασφάλισης, ή µε διαφορετικούς. Στην τελευταία περίπτωση γίνεται νέα
διαπραγµάτευση των όρων µεταξύ του διαδόχου, των εκπροσώπων των εργαζοµένων
στη µεταβιβαζόµενη επιχείρηση και του αρχικού εργοδότη και, αν στο σύστηµα
ασφάλισης µεσολαβεί ασφαλιστική εταιρία και του εκπροσώπου αυτής. Η απόφαση
του διαδόχου να αρνηθεί τη συνέχιση της ασφαλιστικής σύµβασης ή να συνεχίσει
αυτήν µε διαφορετικούς όρους, είναι σαφές ότι πρέπει να ληφθεί και να
γνωστοποιηθεί πριν από τη µεταβίβαση της επιχείρησης, διαφορετικά έχει εφαρµογή
ο προαναφερόµενος κανόνας, δηλαδή της διατήρησης των δικαιωµάτων των
εργαζοµένων και των προς αυτούς υποχρεώσεων του εργοδότη, που πηγάζουν και
από την τυχόν υφιστάµενη ασφαλιστική σύµβαση (ΑΠ 1277/2010). Ακόµη, µε τα
άρθρα 21 του Ν. 281/ 1914 "περί σωµατείων" και 33-39 του Β.∆. της 15/20.5.1920
"περί επαγγελµατικών σωµατείων" ρυθµίζεται η ίδρυση αλληλοβοηθητικών ταµείων,
τα οποία αποτελούν διακεκριµένα αυτοτελή νοµικά πρόσωπα σε σχέση µε τη βασική
συνδικαλιστική οργάνωση, τα µέλη της οποίας είναι και µέλη του αλληλοβοηθητικού
σωµατείου. Οι διατάξεις αυτές διατηρήθηκαν σε ισχύ και µετά την εισαγωγή του
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Α.Κ, σύµφωνα µε το άρθρο 12 β' ΕισΝΑΚ, καταργήθηκαν κατά τη διάρκεια της
δικτατορίας, επανήλθαν όµως σε ισχύ µε τις διατάξεις του Ν.∆. 42/1974 "περί
αποκαταστάσεως των συνδικαλιστικών ελευθεριών και ρυθµίσεως συναφών
θεµάτων", ίσχυσαν υπό το καθεστώς του Ν. 330/1976 "περί επαγγελµατικών
σωµατείων κ.λ.π.", κατά το άρθρο 2 αυτού, και ισχύουν ήδη υπό το καθεστώς του Ν.
1264/1982 "για τον εκδηµοκρατισµό του συνδικαλιστικού κινήµατος κ.λ.π.". Έτσι,
ενόψει και της διατάξεως του άρθρου 4 του τελευταίου αυτού Ν. 1264/ 1982, κατά
την οποία σκοπός της συνδικαλιστικής οργανώσεως είναι και η ικανοποίηση των
ασφαλιστικών κοινωνικών συµφερόντων των µελών της και οι συνδικαλιστικές
οργανώσεις µπορούν να δηµιουργούν ειδικά κεφάλαια για την εξυπηρέτηση
ορισµένων εκτάκτων σκοπών αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας των µελών τους, τα
αλληλοβοηθητικά ταµεία αποτελούν ιδιωτικούς ασφαλιστικούς οργανισµούς
επικουρικής ασφαλίσεως, χωρίς να ασκούν εξουσία, και λειτουργούν ως σωµατεία.
Εποµένως έχει απ' αυτών εφαρµογή η διάταξη του άρθρου 87 εδ.α' Α Κ., η οποία,
συµπορευόµενη µε την όµοια κατά βάση διάταξη του άρθρου 37 παρ. 1 του Β.∆. της
15/20.5.1920, (που ορίζει ότι "µέλος επαγγελµατικού σωµατείου, διατηρούντος
Ταµείον Αλληλοβοηθητικόν αποχωρούν, έχει ακέραια τα δικαιώµατα επί του
Ταµείου, εφόσον έχει εισφέρει εις αυτό και συµµορφώνεται προς τας διατάξεις του
Καταστατικού αυτού, το οποίον καθορίζει τα της τοιαύτης περιπτώσεως"), ορίζει ότι
τα µέλη έχουν δικαιώµατα να αποχωρήσουν από το σωµατείο. Η διάταξη αυτή είναι
αναγκαστικού δικαίου και, ενόψει των διατάξεων των άρθρων 12 παρ.1 και 5 παρ. 1
του Συντάγµατος για την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και την προστασία της
ελεύθερης αναπτύξεως της προσωπικότητας, οι όροι αποχωρήσεως των µελών του
σωµατείου, που καθορίζει το καταστατικό του (κατά το άρθρο 80 αριθ.2 Α.Κ.), δεν
µπορούν να αποκλείουν ή να δυσχεραίνουν την απoχώρηση αυτή. Εξάλλου, κατά τη
διάταξη του άρθρου 3 παρ. 1 του Ν. 997/1979, όπως αυτή αντικαταστάθηκε µε το
άρθρο 18 παρ.3 του Ν. 1902/1990, "στην ασφάλιση του ταµείου υπάγονται
υποχρεωτικώς τα πρόσωπα τα οποία ασφαλίζονται δυνάµει των κειµένων περί
υποχρεωτικής ασφαλίσεως διατάξεων στο ΙΚΑ ή άλλο φορέα κύριας ασφάλισης
µισθωτού και δεν υπάγονται για την αυτή απασχόληση στην ασφάλιση άλλου φορέα,
κλάδου ή λογαριασµού που λειτουργούν µε την µορφή ΝΠ∆∆. Κατ' εξαίρεση τα
επικουρικά ταµεία, κλάδοι, λογαριασµοί ασφάλισης µισθωτών που λειτουργούν µε τη
µορφή ΝΠΙ∆, ως και κάθε άλλος φορέας επικουρικής ασφάλισης, ανεξαρτήτως
ονοµασίας ή νοµικής µορφής, που έχουν συσταθεί µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος
(17.10.1990), εξακολουθούν να διέπονται από τις καταστατικές τους διατάξεις και τα
πρόσωπα που ασφαλίζονται σ' αυτά εξαιρούνται από την ασφάλιση του ΙΚΑ - ΤΕΑΜ
(ΑΠ 1466/1999).
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 ΚΠολ∆ αρ.1, λόγος αναιρέσεως, για ευθεία
παράβαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου, ιδρύεται αν αυτός δεν εφαρµόστηκε, ενώ
συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του, ή αν εφαρµόστηκε, ενώ δεν έπρεπε
καθώς και αν το δικαστήριο προσέδωσε στον εφαρµοστέο κανόνα έννοια διαφορετική
από την αληθινή. Με το λόγο αυτό ελέγχεται εάν υπήρξε σφάλµα στη µείζονα
πρόταση του δικανικού συλλογισµού είτε αυτό διατυπώνεται ρητώς είτε
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εξυπονοείται, ή σφάλµα στην υπαγωγή της ελάσσονος πρότασης, την οποία
συνιστούν οι πραγµατικές παραδοχές, στη µείζονα πρόταση.
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ.19 του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν η
απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες, ή έχει
αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζητήµατα που ασκούν ουσιώδη επίδραση
στην έκβαση της δίκης. Από την υπόψη διάταξη, που αποτελεί κύρωση της
παράβασης του άρθρου 93 παράγραφος 3 του Συντάγµατος, προκύπτει ότι ο
προβλεπόµενος απ' αυτή λόγος αναίρεσης ιδρύεται όταν στην ελάσσονα πρόταση του
νοµικού συλλογισµού δεν εκτίθενται καθόλου πραγµατικά περιστατικά (έλλειψη
αιτιολογίας), ή όταν τα εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται
βάσει του πραγµατικού του εφαρµοστέου κανόνα δικαίου για την επέλευση της
έννοµης συνέπειας που απαγγέλθηκε ή την άρνησή του (ανεπαρκής αιτιολογία), ή
όταν αντιφάσκουν µεταξύ τους (αντιφατική αιτιολογία). ∆εν υπάρχει όµως
ανεπάρκεια αιτιολογιών, όταν η απόφαση περιέχει συνοπτικές αλλά πλήρεις
αιτιολογίες. Το κατά νόµο δε αναγκαίο περιεχόµενο της ελάσσονος πρότασης
προσδιορίζεται από τον εκάστοτε εφαρµοστέο κανόνα ουσιαστικού δικαίου, του ο
ποίου το πραγµατικό πρέπει να καλύπτεται πλήρως από τις παραδοχές της απόφασης
στο αποδεικτικό της πόρισµα, και να µην καταλείπονται αµφιβολίες. Ελλείψεις
αναγόµενες µόνο στην ανάλυση και στάθµιση των αποδεικτικών µέσων και
γενικότερα ως προς την αιτιολόγηση του αποδεικτικού πορίσµατος, αν αυτό
διατυπώνεται σαφώς, δεν συνιστούν ανεπαρκείς αιτιολογίες.
- "Πράγµατα", κατά την έννοια της διατάξεως του άρθρου 559 αριθµ.8β ΚΠολ∆ των
οποίων η µη λήψη υπόψη από το δικαστήριο της ουσίας ιδρύει, σύµφωνα µε αυτή,
λόγο αναιρέσεως της αποφάσεως, θεωρούνται οι αυτοτελείς πραγµατικοί ισχυρισµοί
των διαδίκων, οι οποίοι ασκούν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης και τείνουν
στη θεµελίωση, κατάλυση ή παρακώλυση ουσιαστικού ή δικονοµικού δικαιώµατος,
που έχει ασκηθεί µε την αγωγή, ένσταση ή αντένσταση, ως και οι λόγοι εφέσεως, που
περιέχουν παράπονα κατά της πρωτοβάθµιας απόφασης, όχι δε και οι αρνητικοί της
βάσεως της αγωγής, ένστασης ή αντένστασης ισχυρισµοί, ούτε τα νοµικά
επιχειρήµατα, που προβάλλουν οι διάδικοι για την υποστήριξη των απόψεών τους. Ο
λόγος αναιρέσεως από την ως άνω διάταξη δεν στοιχειοθετείται αν το δικαστήριο
έλαβε υπόψη τον προταθέντα ισχυρισµό και τον απέρριψε για οποιοδήποτε λόγο,
τυπικό ή ουσιαστικό, χωρίς να µπορεί να ελεγχθεί η ορθότητα της κρίσης µε το λόγο
αυτό (ΑΠ 924/2010).
∆ιατάξεις:
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 19,
Οδηγίες: 77/187/ΕΟΚ,
ΑΚ: 87,
ΕισΝΑΚ: 12,
Νόµοι: 281/1914, άρθ. 21,
Νόµοι: 2112/1920, άρθ. 6,
Νόµοι: 3239/1955, άρθ. 6,
Ν∆: 42/1974,
Νόµοι: 330/1976,
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Νόµοι: 997/1979, άρθ. 3,
Νόµοι: 1264/1982, άρθ. 4,
Π∆: 498/1987, άρθ. 68,
Π∆: 572/1988, άρθ. 3,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
Μονοµερής βλαπτική µεταβολή - Μεταβολή όρων εργασίας
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 77
Έτος: 2013
Σύντοµη Περίληψη:
- Μονοµερής βλαπτική µεταβολή των όρων εργασίας. ∆ικαιώµατα µισθωτού.
Προσβολή προσωπικότητας. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη
νόµιµης βάσης.
- Κατά το άρθρο 7 εδαφ. Α' του Ν. 2112/20 "πάσα µονοµερής µεταβολή των όρων
της υπαλληλικής συµβάσεως βλάπτουσα τον υπάλληλο, θεωρείται ως καταγγελία
ταύτης, δι' ην ισχύουσιν αι 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,
ανεξαρτήτως 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
δεν είναι αντίθετη προς το νόµο και τους όρους της συµβάσεως και γίνεται κατ'
ενάσκηση του διευθυντικού δικαιώµατος του εργοδότη, ο εργαζόµενος δεν
προστατεύεται µόνο από τη διάταξη αυτή, αλλά και εκείνη του άρθρου 281 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.
- Από τις προαναφερθείσες διατάξεις σε συνδυασµό µε τις διατάξεις των άρθρων 288,
648 και 652 ΑΚ προκύπτει ότι στην περίπτωση συµβάσεως παροχής εξηρτηµένης
εργασίας αορίστου χρόνου, εάν ο εργοδότης προβεί σε µονοµερή βλαπτική για το
µισθωτό µεταβολή των όρων εργασίας ή, εν τη ασκήσει του διευθυντικού
δικαιώµατός του, προβεί κατά κατάχρηση αυτού στον προσδιορισµό της παροχής της
εργασίας, ο µισθωτός έχει διαζευτικώς τις εξής δυνατότητες: α) Να αποδεχθεί τη
µεταβολή, οπότε συνάπτεται νέα σύµβαση τροποποιητική της αρχικής, η οποία είναι
έγκυρη εφ' όσον 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 αποζηµίωσης που προβλέπεται
από τον Ν. 2112/20. 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 αυτήν καθίσταται υπερήµερος περί την αποδοχή της
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εργασίας και οφείλει µισθούς υπερηµερίας, ή, εκφράζοντας την αντίδρασή του, να
παράσχει τη νέα εργασία του και να προσφύγει στο δικαστήριο ζητώντας να
υποχρεωθεί ο εργοδότης να τον απασχολεί σύµφωνα µε τους προ της µεταβολής
όρους.
- Aπό τον συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 59, 281, 288, 648, 652, 914, 932
του ΑΚ, προκύπτει ότι αν η ως άνω βλαπτική µεταβολή των όρων της συµβάσεως,
υπό τις περιστάσεις υπό τις οποίες επιχειρείται, είναι αντίθετη προς την καλή πίστη
και ενέχει καταχρηστική ενάσκηση του διευθυντικού δικαιώµατος του εργοδότη, µε
αποτέλεσµα την παράνοµη προσβολή της προσωπικότητας του µισθωτού, µπορεί ο
τελευταίος να αξιώσει από τον υπαίτιο εκτός των άλλων και χρηµατική ικανοποίηση,
για την ηθική βλάβη που υπέστη από τον υποβιβασµό και την ανεπίτρεπτη
επαγγελµατική του µείωση.
- Παράβαση κανόνα δικαίου, που ιδρύει τον λόγο αναιρέσεως του άρθρου 559 αριθ. 1
ΚΠολ∆, υπάρχει εφόσον αυτός δεν εφαρµοσθεί, ενώ συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις
εφαρµογής του ή εάν αυτός εφαρµοσθεί, ενώ δεν έπρεπε ή εάν εφαρµοσθεί
εσφαλµένα.
- Έλλειψη 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: 57, 59, 281, 288, 648, 652, 914, 932,
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19,
Νόµοι: 2112/1920, άρθ. 7,
∆ηµοσίευση: INLAW 2013
Παραγραφή - Αξιώσεις υπαλλήλων ∆ηµοσίου και ΝΠ∆∆
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1645
Έτος: 2012
Σύντοµη Περίληψη:
- Μισθολογικές αξιώσεις των υπαλλήλων του ∆ηµοσίου. Παραγραφή. Αρχή
ισότητας. Παραίτηση από το δικόγραφο της αναίρεσης.
- Ο Ν. 2362/1995 "Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους
και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ Α 247), ο οποίος άρχισε να ισχύει, κατά το άρθρο 119
αυτού από 1-1-1996, ορίζει ως προς την παραγραφή των απαιτήσεων κατά του
∆ηµοσίου, επαναλαµβάνοντας, κατ' αρχήν, παρόµοιες ρυθµίσεις, που περιείχοντο στο
Ν∆ 321/1969 "περί Κώδικος ∆ηµοσίου Λογιστικού", στο άρθρο 86 παρ. 2 ότι "1. ... 2.
Η χρηµατική απαίτηση του ∆ηµοσίου ... παραγράφεται µετά πενταετία από τη λήξη
του οικονοµικού έτους µέσα στο οποίο βεβαιώθηκε εν στενή εννοία και κατέστη αυτή
ληξιπρόθεσµη". 3. Χρηµατική απαίτηση του ∆ηµοσίου που αφορά σε περιοδικές
παροχές ... παραγράφεται µετά εικοσαετία από τη λήξη του οικονοµικού έτους µέσα
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στο οποίο έγινε η εν στενή εννοία βεβαίωση αυτής". Περαιτέρω, ο ίδιος νόµος ορίζει
στο άρθρο 90 ότι "1. Οποιαδήποτε απαίτηση κατά του ∆ηµοσίου παραγράφεται µετά
πενταετία, εφόσον από άλλη γενική ή ειδική διάταξη δεν ορίζεται βραχύτερος χρόνος
παραγραφής αυτής. 2. ... 3. Η απαίτηση οποιουδήποτε των επί σχέσει δηµοσίου ή
ιδιωτικού δικαίου υπαλλήλων του ∆ηµοσίου, πολιτικών ή στρατιωτικών, κατ' αυτού,
που αφορά σε αποδοχές ή άλλες κάθε φύσεως απολαβές αυτών ή αποζηµιώσεις, έστω
και αν βασίζεται σε παρανοµία των οργάνων του ∆ηµοσίου ή στις περί
αδικαιολογήτου πλουτισµού διατάξεις, παραγράφεται µετά διετία από της γενέσεως
της". Από την προπαρατεθείσα διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 90 του Ν.
2362/1995, προκύπτει ότι οι οιασδήποτε φύσεως µισθολογικές αξιώσεις των µε
οποιαδήποτε έννοµη σχέση υπαλλήλων του Ελληνικού ∆ηµοσίου, έστω και αν αυτές
βασίζονται σε παρανοµία των οργάνων αυτού ή στις διατάξεις από αδικαιολόγητο
πλουτισµό, δηλαδή είτε πρόκειται για ευθεία αγωγή κατά του ∆ηµοσίου λόγω
αρνήσεως ή καθυστερήσεως καταβολής των αποδοχών για οποιοδήποτε λόγο κατά
την έννοια που προσδίδουν τα όργανα αυτού στο νόµο, είτε πρόκειται για αγωγή
αποζηµιώσεως κατά το άρθρο 105 του Εισαγωγικού Νόµου του Αστικού Κώδικα, εξ
αιτίας παραλείψεως οφειλοµένης νόµιµης ενέργειας των οργάνων του ∆ηµοσίου, ως
προϋποθέσεως για την θεµελίωση των σχετικών αξιώσεων, υπόκεινται σε διετή
παραγραφή. Η προβλεποµένη από την τελευταία αυτή διάταξη (άρθρο 90 παρ. 3 του
Ν. 2362/1995), για τις ως άνω µισθολογικές αξιώσεις των υπαλλήλων του ∆ηµοσίου,
βραχυπρόθεσµη (διετής) παραγραφή, ο χρόνος της οποίας είναι µικρότερος από τον
χρόνο παραγραφής που προβλέπεται (πενταετία) τόσο από την παράγραφο 1 του ιδίου
ως άνω άρθρου 90 για όλες τις άλλες χρηµατικές αξιώσεις κατά του ∆ηµοσίου, όσο
και από τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 86 για τις χρηµατικές αξιώσεις του
∆ηµοσίου κατά τρίτων (χρέη προς το ∆ηµόσιο), αλλά και από τον χρόνο παραγραφής
(πενταετία) που ισχύει, σύµφωνα µε το άρθρο 250 αριθ. 6 και 17 του ΑΚ για
παρόµοιες αξιώσεις υπαλλήλων και εργατών του ιδιωτικού τοµέα, έχει θεσπισθεί για
λόγους γενικότερου δηµοσίου συµφέροντος και συγκεκριµένα από την ανάγκη
ταχείας εκκαθαρίσεως αξιώσεων που απορρέουν από περιοδικές (ανά µήνα) παροχές
και των αντιστοίχων υποχρεώσεων του Ελληνικού ∆ηµοσίου, η οποία είναι
απαραίτητη για την προστασία της περιουσίας και της οικονοµικής καταστάσεως
αυτού, στην οποία συµβάλλουν οι φορολογούµενοι πολίτες µε την καταβολή φόρων.
Η ταχεία εκκαθάριση των εκκρεµοτήτων, αναφορικά µε τις πιο πάνω αξιώσεις και τις
αντίστοιχες υποχρεώσεις του ∆ηµοσίου, είναι αναγκαία προς αποφυγή ανατροπής,
µετά την πάροδο µακρού χρονικού διαστήµατος, των οικονοµικών δεδοµένων, κατά
συνεκτίµηση των οποίων το ∆ηµόσιο προβαίνει στον σχεδιασµό της οργανώσεως και
του τρόπου λειτουργίας της δηµοσίας διοικήσεως, λαµβάνοντας αυτά υπόψη για την
πρόβλεψη των σχετικών δαπανών κατά την κατάρτιση του κρατικού προϋπολογισµού
και η αποφυγή των δυσµενών επιπτώσεων που επάγονται στην εκτέλεση του
προϋπολογισµού, η σε βάθος πολλών ετών ικανοποίηση των ανωτέρω αξιώσεων,
λόγω του µεγάλου ύψους των σχετικών απαιτήσεων συνολικά, που απορρέει από τον
µεγάλο αριθµό των σχετικών διαφορών που ανακύπτουν µε την άσκηση αγωγών κατά
του Ελληνικού ∆ηµοσίου από το υπηρετούν σε αυτό προσωπικό. Έτσι ο στόχος του
Κράτους να προγραµµατίσει τα έσοδά του και τις δαπάνες του, χωρίς να εµποδίζεται
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από σηµαντικά ανεξόφλητα χρέη, δικαιολογεί την θέσπιση εύλογων αποκλειστικών
προθεσµιών για την άσκηση των σχετικών αγωγών. Η διαφοροποίηση αυτή
δικαιολογείται, όχι µόνο από την ανάγκη προστασίας της περιουσίας του ∆ηµοσίου
κατά τα προεκτεθέντα, αλλά και από τις διαφορετικές συνθήκες υπό τις οποίες τελούν
οι υπάλληλοι του ∆ηµοσίου σε σχέση µε τους υπαλλήλους του ιδιωτικού τοµέα,
καθώς και από το διαφορετικό νοµικό καθεστώς που διέπει αντίστοιχα τις σχέσεις
των δύο αυτών κατηγοριών υπαλλήλων προς τους εργοδότες τους, σύµφωνα µε τις
ειδικότερες ρυθµίσεις της κείµενης νοµοθεσίας. Κατά συνέπεια, η διάταξη του
άρθρου 90 παρ. 3 του Ν. 2362/1995, µε την οποία θεσπίζεται διετής παραγραφή για
τις ρηθείσες αξιώσεις των υπαλλήλων του ∆ηµοσίου, δεν αντίκειται στην από το
άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγµατος αρχή της ισότητας (πρβλ. ΑΕ∆ 9/2009, ως προς την
διάταξη του άρθρου 48§3 του ν.δ. 496/1974 που προβλέπει διετή επίσης παραγραφή
για τις αντίστοιχες αξιώσεις των υπαλλήλων ΝΠ∆∆ κατ' αυτών (ΑΕ∆ 1/2012).
- Από τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 1 του Συντάγµατος, µε την οποία ορίζεται ότι "οι
Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του Νόµου" συνάγεται δέσµευση του νοµοθέτη, ο οποίος
δεν δύναται κατά την ρύθµιση ουσιωδώς οµοίων πραγµάτων, σχέσεων ή
καταστάσεων που αφορούν περισσότερες κατηγορίες προσώπων, να χειρίζεται τις
περιπτώσεις αυτές κατά τρόπο ανόµοιο, εισάγοντας εξαιρέσεις και διακρίσεις, εκτός
εάν η διαφορετική ρύθµιση δεν είναι αυθαίρετη, αλλά επιβάλλεται από λόγους
γενικότερου κοινωνικού ή δηµοσίου συµφέροντος, η συνδροµή του οποίου υπόκειται
στον έλεγχο των δικαστηρίων (ΑΕ∆ 3, 4/2007).
- Από τα άρθρα 294, 295§1, 297 και 299 του ΚΠολ∆, που εφαρµόζονται και στη
διαδικασία της δίκης για την αναίρεση (άρθρ. 573§1 του ΚΠολ∆), προκύπτει ότι η
παραίτηση του αναιρεσείοντος από το δικόγραφο της αιτήσεως αναιρέσεως πριν από
την έναρξη της προφορικής συζήτησης της υποθέσεως µπορεί να γίνει χωρίς
συναίνεση του αναιρεσιβλήτου και µε προφορική δήλωση που καταχωρίζεται στα
πρακτικά, η παραίτηση δε αυτή έχει ως αποτέλεσµα ότι η αίτηση θεωρείται πως δεν
ασκήθηκε και επιφέρει κατάργηση της δίκης (ΟλΑΠ 20/1999).
∆ιατάξεις:
ΚΠολ∆: 294, 295, 297, 299,
Σ: 4,
ΑΚ: 250,
Ν∆: 321/1969, άρθ. 86, 90,
Ν∆: 496/1974, άρθ. 48,
Νόµοι: 2362/1995,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
Παραγραφή - Αξιώσεις υπαλλήλων ∆ηµοσίου και ΝΠ∆∆
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1019
Έτος: 2012
Σύντοµη Περίληψη:
- Αρχή ισότητας. Η διάταξη αυτή του άρθρου 90 παρ. 3 του Ν. 2392/1995, που
θεσπίζει διετή παραγραφή για τις προαναφερόµενες αξιώσεις των υπαλλήλων του
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∆ηµοσίου, δεν αντίκειται στην κατά το άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγµατος αρχή της
ισότητας. Τόκοι υπερηµερίας ∆ηµοσίου.
- 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 και 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).
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 90 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 "περί ∆ηµοσίου
Λογιστικού και ελέγχου δαπανών του Κράτους", "η απαίτηση οποιουδήποτε των επί
σχέσει δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου υπαλλήλων του ∆ηµοσίου, πολιτικών ή
στρατιωτικών, κατ' αυτού, που αφορά σε αποδοχές ή άλλες κάθε φύσεως απολαβές
αυτών ή αποζηµιώσεις, έστω και αν βασίζεται σε παρανοµία των οργάνων του
∆ηµοσίου ή στις περί αδικαιολογήτου πλουτισµού διατάξεις παραγράφεται µετά
διετία από της γενέσεως της". Περαιτέρω, κατά τη διάταξη του άρθρου 91 εδ. α' του
ίδιου νόµου, "επιφυλασσοµένης κάθε άλλης ειδικής διατάξεως του παρόντος η
παραγραφή οποιασδήποτε απαιτήσεως κατά του ∆ηµοσίου αρχίζει από το τέλος του
οικονοµικού έτους µέσα στο οποίο γεννήθηκε και ήταν δυνατή η δικαστική επιδίωξη
αυτής". Από το συνδυασµό των ανωτέρω διατάξεων σαφώς προκύπτει ότι µε την
πρώτη από αυτές ρυθµίζεται ειδικώς το θέµα του χρόνου της παραγραφής των
αξιώσεων των επί σχέσει δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου υπαλλήλων του ∆ηµοσίου
πολιτικών ή στρατιωτικών, κατ' αυτού, που αφορούν σε αποδοχές ή άλλες κάθε
φύσεως απολαβές αυτών ή αποζηµιώσεις, έστω και αν βασίζονται σε παρανοµία των
οργάνων του ∆ηµοσίου ή στις περί αδικαιολογήτου πλουτισµού διατάξεις, και
ορίζεται ως χρονικό σηµείο ενάρξεως της παραγραφής αυτής η γένεση της κάθε
αντίστοιχης αξιώσεως. Η διάταξη αυτή, είναι ειδική σε σχέση µε τη διάταξη του
άρθρου 91 εδ. α' του ανωτέρω νόµου, µε την οποία ρυθµίζεται γενικώς το θέµα της
ενάρξεως του χρόνου παραγραφής οποιασδήποτε αξιώσεως κατά του δηµοσίου από
το τέλος του οικονοµικού έτους µέσα στο οποίο γεννήθηκε και ήταν δυνατή η
δικαστική επιδίωξη αυτής, όπως τούτο σαφώς συνάγεται από τη ρητή επιφύλαξη ως
προς την ισχύ άλλων ειδικών διατάξεων, που υπάρχει στο άρθρο 91 εδ. α, και
εποµένως κατισχύει αυτής. (ΑΕ∆ 32/2008, ΟλΑΠ 29/2006, ΑΠ 808/2008). Οι
διατάξεις αυτές εφαρµόζονται, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 3 Ν∆ 31/1968 και
στις χρηµατικές αξιώσεις κατά των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΑΠ
281/2009). Η βραχυπρόθεσµη αυτή παραγραφή, ο χρόνος της οποίας είναι µικρότερος
από το χρόνο παραγραφής που ισχύει, σύµφωνα µε το άρθρο 250 αριθµ. 6 και 17 του
ΑΚ, για παρόµοιες αξιώσεις των υπαλλήλων και εργατών των ιδιωτικών
επιχειρήσεων, αλλά και από τον οριζόµενο στο άρθρο 86 παρ. 2 του ιδίου νόµου
χρόνο παραγραφής των χρηµατικών απαιτήσεων των ΟΤΑ κατά τρίτων (που είναι
πενταετής), έχει θεσπισθεί για λόγους γενικότερου δηµόσιου συµφέροντος και
συγκεκριµένα από την ανάγκη ταχείας εκκαθαρίσεως των σχετικών αξιώσεων και
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αντιστοίχων υποχρεώσεων του ∆ηµοσίου, η οποία είναι απαραίτητη για την
προστασία της περιουσίας και της οικονοµικής καταστάσεως αυτού, στην οποία
συµβάλλουν οι φορολογούµενοι πολίτες µε την καταβολή φόρων. Εξάλλου, µε τη
θέσπιση της εν λόγω διετούς παραγραφής δε δηµιουργείται άνιση δυσµενής
µεταχείριση των υπαλλήλων του ∆ηµοσίου σε σχέση µε τους υπαλλήλους των
ιδιωτικών επιχειρήσεων, αλλά ούτε και των ιδιωτών εργοδοτών σε σχέση µε το
∆ηµόσιο, ως προς τη διάρκεια της ισχύουσας έναντι των πρώτων πενταετούς
παραγραφής, αφού η διαφοροποίηση αυτή δικαιολογείται, όχι µόνο από την ανάγκη
προστασίας της περιουσίας του ∆ηµοσίου, αλλά και λόγω των διαφορετικών
συνθηκών υπό τις οποίες τελούν οι υπάλληλοι του ∆ηµοσίου σε σχέση µε τους
υπαλλήλους των ιδιωτικών επιχειρήσεων, καθώς και του διαφορετικού νοµικού
καθεστώτος που διέπει, αντίστοιχα, τις σχέσεις των δύο αυτών κατηγοριών
υπαλλήλων προς τους εργοδότες τους.
Συνεπώς, η διάταξη αυτή του άρθρου 90 παρ. 3 του Ν. 2392/1995, που θεσπίζει διετή
παραγραφή για τις προαναφερόµενες αξιώσεις των υπαλλήλων του ∆ηµοσίου, δεν
αντίκειται στην κατά το άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγµατος αρχή της ισότητας. Η ίδια
ρύθµιση δεν αντίκειται ούτε στη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 της Ε.Σ.∆.Α., αφού
αυτή εξασφαλίζει σε κάθε πρόσωπο το δικαίωµα να δικάζεται η υπόθεση του δίκαια
και αµερόληπτα, αλλά δεν απαγορεύει τη θέσπιση διαφορετικού χρόνου παραγραφής
κατά κατηγορία αξιώσεων και δικαιούχων. Επίσης, η άνω διάταξη δεν είναι αντίθετη
ούτε προς τις διατάξεις του άρθρου 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της
Ευρωπαϊκής αυτής Σύµβασης (Ε.Σ.∆.Α.), που επιβάλλουν το σεβασµό της περιουσίας
του προσώπου, αφού οι υπερνοµοθετικής ισχύος αυτές διατάξεις παρεµποδίζουν το
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 της ισχύος τους. Άλλωστε από τη
διάταξη της παραγράφου 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 και να θέτει νόµιµους
περιορισµούς στην ικανοποίηση των αξιώσεων των πολιτών, όπως είναι η άσκηση
των αξιώσεων τους εντός ορισµένου χρόνου, προς διασφάλιση του δηµόσιου
συµφέροντος, στην έννοια του οποίου εµπίπτει, κατά τα προεκτιθέµενα, και η
προστασία της περιουσίας του ∆ηµοσίου (πρβλ. ΑΕ∆ 9/2009, ΟλΑΠ 31/2007, ΟλΑΠ
29/2006).
- Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 21 του δεύτερου κεφαλαίου του Κώδικα νόµων
περί δικών του ∆ηµοσίου (Β.∆. της 26.6/10.7.1944), που διατηρήθηκε σε ισχύ και
µετά την εισαγωγή του ΑΚ (αρθρ. 109 παρ. 2 Εισ.ΝΑΚ), ο νόµιµος και ο της
υπερηµερίας τόκος κάθε οφειλής του ∆ηµοσίου ανέρχεται σε 6% ετησίως και αρχίζει
από την επίδοση της αγωγής. Ως "αγωγή" νοείται εν προκειµένω τόσο η
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καταψηφιστική, όσο και η αναγνωριστική αγωγή (ΑΕ∆ 7/2011, αντίθ. ΟλΑΠ
10/2008). Από τη διάταξη αυτή, σε συνδυασµό προς τις διατάξεις των άρθρων 340,
341, 345 και 346 ΑΚ, προκύπτει ότι επί χρηµατικής οφειλής του ∆ηµοσίου, µοναδικό
γενεσιουργό λόγο της υποχρεώσεως αυτού προς πληρωµή τόκων υπερηµερίας
αποτελεί η επίδοση αντιγράφου αγωγής και δεν αρκεί η υπερηµερία που επήλθε µε
εξώδικη όχληση ή µε την παρέλευση της δήλης ηµέρας εκπληρώσεως της χρηµατικής
οφειλής, ανεξάρτητα από τη φύση της ενοχής και αν αυτή πηγάζει από σχέση
ιδιωτικού ή δηµοσίου δικαίου (Ολ.ΑΠ 3/2006, Ολ.ΑΠ 7/2000, ΑΠ 1214/2003).
∆ιατάξεις:
ΑΚ: 250, 340, 341, 345, 346,
Σ: 4,
ΕΣ∆Α: 6,
Νόµοι: 2362/1995, άρθ. 90, 91,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
Προαγωγή - Παράλειψη προαγωγής
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1486
Έτος: 2012
Σύντοµη Περίληψη:
- Προαγωγές. ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ.
- Στις επιχειρήσεις ή εκµεταλλεύσεις, όπου ισχύει κανονισµός ή οργανισµός
προσωπικού µε ισχύ νόµου, η παράλειψη προαγωγής εργαζοµένου από τα αρµόδια
όργανα του εργοδότη ελέγχεται από τα πολιτικά δικαστήρια µε βάση τη διάταξη του
άρθρου 281 ΑΚ, για κατάχρηση δικαιώµατος, η οποία υφίσταται όταν, κατά
παράβαση των αρχών της καλής πίστης, παραλείφθηκε η προαγωγή εργαζοµένου που
καταφανώς υπερείχε κατά τα προβλεπόµενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα έναντι
άλλου συναδέλφου του, του οποίου καταχρηστικώς προκρίθηκε η προαγωγή.
Εξάλλου, στις επιχειρήσεις ή εκµεταλλεύσεις, όπου ισχύει κανονισµός ή οργανισµός
προσωπικού µε συµβατική ισχύ, η παράλειψη προαγωγής εργαζοµένου ελέγχεται από
τα πολιτικά δικαστήρια µε βάση τις διατάξεις των άρθρων 201 και 207 ΑΚ. Στις
περιπτώσεις δηλαδή αυτές η προαγωγή τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της
συνδροµής των προς προαγωγή όρων και δη της συνδροµής στο πρόσωπο του
εργαζοµένου των συµβατικώς προβλεπόµενων στον κανονισµό ή οργανισµό
προϋποθέσεων και προσόντων προς προαγωγή. Αν εποµένως ο εργοδότης ή τα
όργανά του που ορίζονται στον κανονισµό ή οργανισµό, παρέλειψαν, αντίθετα προς
την καλή πίστη, να προαγάγουν ορισµένο εργαζόµενο, µολονότι αυτός συγκέντρωνε
τις προϋποθέσεις και τα αναγκαία τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, η αίρεση
λογίζεται ότι έχει πληρωθεί. Είναι δε αντίθετη προς την καλή πίστη ή παράλειψη
προαγωγής ορισµένου υποψηφίου αν αυτός υπερείχε καταφανώς έναντι, έστω και
ενός προκριθέντος συναδέλφου του. Εκ τούτων καθίσταται φανερό ότι, είτε
εφαρµοστεί το άρθρο 281 ΑΚ (επί κανονισµού ή οργανισµού προσωπικού µε ισχύ
νόµου) είτε εφαρµοστεί το άρθρο 207 ΑΚ (επί κανονισµού ή οργανισµού µε
συµβατική ισχύ), ο έλεγχος της παράλειψης προαγωγής γίνεται µε το ίδιο νοµικό
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κριτήριο της αντίθεσης ή µη αυτής προς τις αρχές της καλής πίστης και ειδικότερα µε
το κριτήριο της καταφανούς ή όχι υπεροχής του παραλειφθέντος, ως προς τα
υπηρεσιακά προσόντα, έναντι προαχθέντος συναδέλφου του (ΟλΑΠ 32/2002).
∆ιατάξεις:
ΑΚ: 201, 207, 281,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
Προαγωγή - Προαγωγή υπαλλήλων της Αγροτικής Τράπεζας
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 818
Έτος: 2012
Σύντοµη Περίληψη:
- Προαγωγή. Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος. Παράλειψη προαγωγής. Καταχρηστική
άσκηση διακιώµατος. Παραγραφή. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου.
Έλλειψη νόµιµης βάσης. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση.
- Κατά το άρθρο 281 ΑΚ, η άσκηση του δικαιώµατος απαγορεύεται αν υπερβαίνει
προφανώς τα όρια που επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο κοινωνικός ή
οικονοµικός σκοπός του δικαιώµατος. Κατά την έννοια της διατάξεως αυτής το
δικαίωµα θεωρείται ότι ασκείται καταχρηστικώς, όταν η συµπεριφορά του
δικαιούχου που προηγήθηκε ή η πραγµατική κατάσταση που διαµορφώθηκε κατά το
χρόνο που µεσολάβησε, χωρίς κατά νόµο να εµποδίζουν την γένεση ή να επάγονται
την απόσβεση του δικαιώµατος, καθιστούν µη ανεκτή τη µεταγενέστερη άσκηση του,
κατά τις περί δικαίου και ηθικής αντιλήψεις του µέσου κοινωνικού ανθρώπου, αφού
τείνει στην ανατροπή καταστάσεως που δηµιουργήθηκε υπό ορισµένες ειδικές
συνθήκες και διατηρήθηκε για πολύ χρόνο, µε επακόλουθο να συνεπάγεται επαχθείς
συνέπειες για τον υπόχρεο. Απαιτείται δηλαδή, για να χαρακτηρισθεί καταχρηστική η
άσκηση του δικαιώµατος να έχει δηµιουργηθεί στον υπόχρεο, από τη συµπεριφορά
του δικαιούχου, σε συνάρτηση και µε εκείνη του υπόχρεου, και µάλιστα ευλόγως, η
πεποίθηση ότι ο δικαιούχος δεν πρόκειται να ασκήσει το δικαίωµα του. Απαιτείται
ακόµη, οι πράξεις του υπόχρεου και η υπ' αυτού δηµιουργηθείσα κατάσταση,
επαγόµενη ιδιαίτερα επαχθείς για τον υπόχρεο επιπτώσεις, να τελούν σε αιτιώδη
σύνδεσµο µε την προηγηθείσα συµπεριφορά του δικαιούχου. Μόνη η µακροχρόνια
αδράνεια του δικαιούχου και όταν ακόµη δηµιούργησε την εύλογη πεποίθηση στον
υπόχρεο ότι δεν υπάρχει δικαίωµα ή ότι δεν πρόκειται αυτό να ασκηθεί, δεν αρκεί για
να καταστήσει καταχρηστική τη µεταγενέστερη άσκηση αυτού, αλλά απαιτείται να
συντρέχουν προσθέτως ειδικές συνθήκες και περιστάσεις προερχόµενες κυρίως από
την προηγηθείσα συµπεριφορά του δικαιούχου και του υπόχρεου, ενόψει των οποίων,
και της αδράνειας του δικαιούχου η επακολουθούσα άσκηση του δικαιώµατος,
τείνουσα στην ανατροπή της διαµορφωθείσας καταστάσεως υπό τις ανωτέρω ειδικές
συνθήκες και διατηρηθείσας για αρκετά µεγάλο χρονικό διάστηµα, να εξέρχεται των
υπό της ανωτέρω διατάξεως διαγραφοµένων ορίων.
Εξάλλου, κατά τις διατάξεις των άρθρων 101, 102, 104 παρ. 1 και 2, 106 παρ. 2, 107
του από 137-9/1968 Οργανισµού της αναιρεσίβλητης Αγροτικής Τράπεζας της
Ελλάδος που εγκρίθηκε µε την υπ' αριθµ. 226698/1980/6/3/1973 απόφαση του
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Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας, δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 389/2/4/1973, Β' Τεύχος,
κυρώθηκε µε το ν.δ. 213/1973 και επέχει ισχύ νόµου, όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει, η προαγωγή στο βαθµό του Υποδιευθυντή ενεργείται κατ' απόλυτη εκλογή
από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας, ύστερα από πρόταση του ∆ιοικητής της,
εφόσον έχει συµπληρώσει υπηρεσία δύο ετών στο βαθµό του Τµηµατάρχη Α'. Το
Συµβούλιο αποφαίνεται µε ελεύθερη κρίση, αφού λάβει υπόψη τα στοιχεία που
ειδικότερα αναφέρονται στα άρθρα 101-104 του ως άνω Οργανισµού και είναι τα
στοιχεία του ατοµικού φακέλου των κρινόµενων, τα οποία αφορούν το ήθος, τα
τυπικά, επιστηµονικά και επαγγελµατικά προσόντα τους, τις ηθικές αµοιβές, τις
εκθέσεις των προϊσταµένων τους στα σχετικά φύλλα ποιότητας, την άσκηση
υπεύθυνων καθηκόντων, την αρχαιότητα, τα στοιχεία του πειθαρχικού ελέγχου, την
προσωπική γνώση ή ασφαλείς πληροφορίες των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου,
ρητώς διατυπούµενες στο σχετικό πρακτικό και κάθε, κατά την κρίση του
Συµβουλίου, χρήσιµο στοιχείο για την αξιολόγηση των κρινόµενων, από τον πίνακα
προακτέων που καταρτίζει το Υπηρεσιακό Συµβούλιο. Περαιτέρω δικαίωµα προς
άσκηση αξιώσεων από τη µη προαγωγή έχουν όχι µόνο οι εν ενεργεία αλλά και οι
συνταξιούχοι τραπεζοϋπάλληλοι, χρόνος δε µέσα στον οποίο πρέπει να ασκηθούν οι
αξιώσεις του µη προαχθέντος υπαλλήλου ή συνταξιούχου είναι ο από το άρθρο 250
αρ. 17 ΑΚ οριζόµενος των πέντε (5) ετών .Ο χρόνος ασκήσεως των ως άνω
αξιώσεων, " ... των υπαλλήλων της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος και των
συνταξιούχων αυτής ..." είχε περιορισθεί σε ένα (1) έτος, µε την προσθήκη της
παραγράφου 3 στο άρθρο 108 του Οργανισµού της Αγροτικής Τράπεζας της
Ελλάδος, µε το άρθρο 28 της υπ' αριθµ. 7905/202/1987 αποφάσεως των Υπουργών
Εθνικής Οικονοµίας και Εργασίας, που κυρώθηκε µε το άρθρο 20 παρ. 2 του ν.
1750/1988, στη συνέχεια µε το άρθρο 28 παρ. 3 του ν. 2085/1982 ορίσθηκε
αποσβεστική προθεσµία έξι µηνών από την έκδοση της αποφάσεως του αρµοδίου
προς προαγωγή οργάνου για την άσκηση αξιώσεων υπαλλήλων ή συνταξιούχων των
τραπεζών, οι οποίοι παραλείφθηκαν κατά τις προαγωγές αυτές και µε το άρθρο 10
παρ. 1 του ν. 2224/1994 καταργήθηκε η διάταξη του άρθρου 28 παρ. 3 (και 4) του ν.
2085/1992, ενώ µε την παρ. 2 του ίδιου άρθρου (10 του ν. 2224/1994) ορίσθηκε ότι "
Οι δίκες που αφορούν αιτήµατα αναγνώρισης δικαιώµατος προαγωγής ή αξιώσεις
από την παράλειψη προαγωγής, που άρχισαν κατά την περίοδο ισχύος της παρ. 3 του
άρθρου 28 του ν.2085/-1992 συνεχίζονται στρεφόµενες µόνον κατά του εργοδότη.
Για τη δικαστική επιδίωξη των δικαιωµάτων αυτών ισχύει η συνήθης παραγραφή του
άρθρου 250 του Αστικού Κώδικα "
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 1 ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως για παραβίαση
κανόνα ουσιαστικού δικαίου ιδρύεται, εάν αυτός εφαρµοσθεί, αν και κατά τις
σχετικές παραδοχές της αποφάσεως του δικαστηρίου της ουσίας δεν υπάρχουν οι
πραγµατικές προϋποθέσεις εφαρµογής του (ΟλΑΠ 31/2009) ενώ κατά την έννοια του
εδ. 19 του άρθρου 559 ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως για έλλειψη νοµίµου βάσεως της
αποφάσεως ιδρύεται όταν, από τις αιτιολογίες δεν προκύπτουν σαφώς τα περιστατικά
που είναι αναγκαία για να κριθεί αν, στη συγκεκριµένη περίπτωση, συντρέχουν οι
νόµιµοι όροι της ουσιαστικής διατάξεως που εφαρµόσθηκε.

[62]

- Με την κρίση του αυτή το Εφετείο εσφαλµένα ερµήνευσε και εφάρµοσε την
ουσιαστικού δικαίου διάταξη του άρθρου 281 ΑΚ. η οποία µε τις ως άνω παραδοχές
δεν ήταν εφαρµοστέα καθόσον, α) η ένδικη αγωγή ασκήθηκε από τον αναιρεσείοντα,
2 1/2 µήνες µετά την τελευταία προαγωγική κρίση, της 22/12/2005, η οποία, όπως και
κάθε κρίση, ερευνάται αυτοτελώς για τη συνδροµή των τυπικών και ουσιαστικών
προϋποθέσεων των προακτέων, όπως αυτοτελώς, για κάθε κρίση, ερευνάται η
συνδροµή των προϋποθέσεων της καταχρηστικής ή µη ασκήσεως των αξιώσεων του
παραληφθέντος από την προαγωγή υπαλλήλου, 7 µήνες µετά την προαγωγική κρίση
της 27/7/2005, 10 περίπου µήνες µετά την προαγωγική κρίση της 11/4/2005, 14 µήνες
µετά την προαγωγική κρίση της 20/12/2004, 2 περίπου χρόνια µετά τις προαγωγικές
κρίσεις της 19/12/2003 και 8/12/-2003, 3 περίπου χρόνια µετά την προαγωγική κρίση
της 17/12/2002 και 4 και 41/2 περίπου χρόνια αντίστοιχα από τις προαγωγικές κρίσεις
της 1/11/2001 και 27/4/2001 αντίστοιχα, δηλαδή οι τελευταίες έξι (6) προαγωγικές
κρίσεις έγιναν σε χρονικό διάστηµα 2 1/2 µηνών έως δύο περίπου ετών πριν από την
άσκηση της ένδικης αγωγής, β) το δικαίωµα προς άσκηση των αξιώσεων από τη µη
προαγωγή, δεν συναρτάται µε το αν ο παραλειφθείς είναι στην ενεργό υπηρεσία ή αν
έχει συνταξιοδοτηθεί, αλλά µε τη συνδροµή στο πρόσωπο του παραληφθέντος των
προς προαγωγή προϋποθέσεων κατά το χρόνο κάθε προαγωγικής κρίσης, ο οποίος
είναι πάντοτε χρόνος ενεργού υπηρεσίας, γ) η προαγωγή υπαλλήλου της
αναιρεσίβλητης δεν προϋποθέτει ενέργεια του κρινόµενου υπαλλήλου, π.χ. υποβολή
αιτήσεως, αλλ' αποτελεί υπηρεσιακή υποχρέωση της Τράπεζας, η οποία, δια των
αρµοδίων οργάνων της, αφού καταρτίζει κατ' έτος πίνακα προακτέων, από τους
υπαλλήλους που διαθέτουν τα προς τούτο τυπικά και ουσιαστικά προσόντα προβαίνει
στη συνέχεια σε προαγωγή και δ) η αύξηση των αποδοχών του προαχθέντος
υπαλλήλου αποτελεί αυτόθροη συνέπεια της προαγωγής και δεν συναρτάται µε την
τοποθέτηση του πρoαχθέντος σε συγκεκριµένη θέση, αντίστοιχη µε το βαθµό στον
οποίο προήχθη, και η οποία αποτελεί ενάσκηση του διευθυντικού δικαιώµατος αυτής.
Περαιτέρω η προσβαλλόµενη απόφαση διαλαµβάνει ανεπαρκείς και αντιφατικές
αιτιολογίες εξαιτίας των οποίων καθίσταται ανέφικτος ο αναιρετικός έλεγχος της
ορθής ή µη εφαρµογής της διατάξεως του άρθρου 281 ΑΚ, καθόσον, α) δεν
διαλαµβάνονται καθόλου αιτιολογίες αναφορικά µε τη συµπεριφορά που επεδείκνυε
ο αναιρεσείων µετά από κάθε προαγωγική κρίση από τις συνολικά εννέα (9) κρίσεις
κατά τις οποίες παραλήφθηκε, αλλά µόνο η γενική αναφορά ότι ουδέποτε ο
αναιρεσείων διαµαρτυρήθηκε προφορικώς ή εγγράφως, β) ενώ οι µόνες αιτιολογίες
αναφορικά µε τη συµπεριφορά του αναιρεσείοντος σχετικά µε την άσκηση της
ένδικης αγωγής είναι η έλλειψη διαµαρτυρίας προς την αναιρεσίβλητη δεν
διαλαµβάνονται αιτιολογίες πως δηµιουργήθηκε στην αναιρεσίβλητη η πεποίθηση ότι
ο αναιρεσείων δεν θα ασκήσει την ένδικη αγωγή, όταν, κατά τις παραδοχές της
προσβαλλόµενης αποφάσεως, αυτή ασκήθηκε 2 1/2 µόνο µήνες µετά την τελευταία
παράλειψη του αναιρεσείοντος και γ) δεν διαλαµβάνονται παραδοχές για την ύπαρξη
ειδικών συνθηκών και περιστάσεων προερχοµένων κυρίως από την προηγηθείσα
συµπεριφορά του αναιρεσείοντος αλλά και της αναιρεσίβλητης, ενόψει των οποίων
και της αδράνειας του δικαιούχου, η επακολουθήσασα άσκηση του δικαιώµατος,
τείνουσα σε ανατροπή της καταστάσεως που διαµορφώθηκε για αρκετά µεγάλο
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χρονικό διάστηµα, να εξέρχεται των από τη διάταξη του άρθρου 281 ΑΚ
διαγραφοµένων ορίων. Συνεπώς και σι δύο λόγοι αναιρέσεως, από το άρθρο 559 αρ.
1 και 19 του ΚΠολ∆ αντίστοιχα είναι βάσιµοι και πρέπει να αναιρεθεί η
προσβαλλόµενη απόφαση
∆ιατάξεις:
ΑΚ: 250, 281,
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
Προαγωγή - Προαγωγή υπαλλήλων της Τράπεζας της Ελλάδος
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 817
Έτος: 2012
Σύντοµη Περίληψη:
- Προαγωγές. Τράπεζα της Ελλάδος. παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου.
Έλλειψη νόµιµης βάσης. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. Μη λήψη υπόψη
πραγµάτων.Παρά το νόµο αποδοχή πραγµάτων που έχουν ουσιώδη επίδραση στην
έκβαση της δίκης χωρίς απόδειξη.
- Κατά το άρθρο 201 ΑΚ, αν µε την δικαιοπραξία τα αποτελέσµατα της εξαρτήθηκαν
από γεγονός µελλοντικό και αβέβαιο (αίρεση αναβλητική), τα αποτελέσµατα αυτά
επέρχονται µόλις συµβεί το γεγονός (πλήρωση της αιρέσεως), κατά δε το άρθρο 207
παρ. 1 ΑΚ, η αίρεση θεωρείται ότι πληρώθηκε, αν την πλήρωση της εµπόδισε
αντίθετα προς την καλή πίστη εκείνος που θα ζηµιωνόταν από την πλήρωση της.
Τέτοια υπό αναβλητική αίρεση δικαιοπραξία, επί της οποίας έχει εφαρµογή το
παραπάνω άρθρο 207 ΑΚ, είναι και εκείνη, µε την οποία ο εργοδότης και ο µισθωτός
συµφωνούν ότι η προαγωγή του τελευταίου θα γίνει αν συντρέξουν ορισµένες
προϋποθέσεις, η διαπίστωση της συνδροµής των οποίων θα κρίνεται από τον
εργοδότη ή όργανο του. Αυτό συµβαίνει και όταν η προαγωγή του υπαλλήλου
προβλέπεται από τον κανονισµό του εργοδότη, που έχει συµβατική ισχύ. Στην
περίπτωση αυτή παρακώλυση της πληρώσεως της αιρέσεως εναντίον της καλής
πίστεως, κατά την έννοια της παραπάνω διατάξεως, υπάρχει και όταν κρίνεται από
τον εργοδότη, ότι ο µισθωτός δεν έχει τις προϋποθέσεις που συµφωνήθηκαν για
προαγωγή, πλην όµως η κρίση αυτή είναι κατάφωρα άδικη, λόγω της σηµαντικής
υπεροχής του µη προαχθέντος έναντι του προαχθέντος, όχι δε και όταν η κρίση αυτή
θα µπορούσε κατ' εκτίµηση υποκειµενική να είναι διάφορη. Περαιτέρω, κατά το
άρθρο 12 του Οργανισµού εσωτερικής υπηρεσίας και κανονισµού βαθµολογικής και
µισθολογικής τάξεως των υπαλλήλων της Τράπεζας της Ελλάδος, που έχει συµβατική
ισχύ, όπως ισχύει µετά τη συµπλήρωση του µε τις από 25/9/1981 και 29/2/2982
αποφάσεις του Γενικού Συµβουλίου της, η προαγωγή των υπαλλήλων της από το
βαθµό του Τµηµατάρχη σε εκείνον του Εντεταλµένου Τµηµατάρχη - Προϊσταµένου,
αποφασίζεται από το Γενικό Συµβούλιο αυτής, κατ' απόλυτη εκλογή και ελεύθερη
κρίση, όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις που τάσσονται από το ίδιο άρθρο, ήτοι: α) η
ύπαρξη κενής οργανικής θέσεως, β) η συµπλήρωση ευδόκιµης υπηρεσίας στον
προηγούµενο βαθµό τριών ετών, γ) η ύπαρξη προσόντων ανώτερης θέσεως .επίδειξη
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εξαιρετικής επίδοσης ήθους, ικανότητας και φιλεργίας και δ) ικανότητα
συστηµατικού προσδιορισµού και αποτελεσµατικού συνδυασµού των διαθέσιµων
µέσων και του υπάρχοντος προσωπικού µε τρόπο που να αυξάνει την απόδοση του
έργου της υπηρεσίας και της παραγωγικότητας των εργαζοµένων και ειδικότερα την
επίδειξη µέριµνας για την πλήρη απασχόληση του προσωπικού. Με την
20/21/12/1990 απόφαση του Γενικού Συµβουλίου της Τράπεζας τροποποιήθηκε η
ανωτέρω διάταξη του άρθρου 12 του Οργανισµού της και θεσπίστηκαν για τους
κρινόµενους µε το βαθµό του Λογιστή και άνω και άλλα προσόντα και ικανότητες,
όπως γνώσεις και ικανότητες να εκτελέσουν εκτός από τις συνήθεις τραπεζικές,
διοικητικές, εκτελεστικές και συναφείς εργασίες, αλλά περισσότερο εξειδικευµένα
καθήκοντα, που αναφέρονται σε βασικές λειτουργίες κεντρικής τράπεζας, όπως, α) η
ικανότητα να διεκπεραιώνουν σύγχρονες τραπεζικές εργασίες, η γνώση της
λειτουργίας των τραπεζικών αγορών και των νέων χρηµατοπιστωτικών προϊόντων και
υπηρεσιών και η ικανότητα συστηµατικής παρακολούθησης και διερεύνησης των
εξελίξεων της τραπεζικής αγοράς και της µη τραπεζικής αγοράς χρήµατος, β) η
ικανότητα να επεξεργάζεται µέτρα και ρυθµίσεις, που αναφέρονται σε θέµατα
νοµισµατικής και πιστωτικής πολιτικής και λειτουργίας και προσαρµογής του
πιστωτικού συστήµατος, γ) η ικανότητα επεξεργασίας στατιστικών στοιχείων, δ) η
γνώση και εµπειρία σε θέµατα εποπτείας του πιστωτικού συστήµατος και η ικανότητα
άσκησης ελέγχου εφαρµογής των πιστωτικών και συναλλακτικών κανόνων, ε) η
γνώση και η ικανότητα βελτίωσης µεθόδων και διαδικασιών άσκησης
αποτελεσµατικής διοίκησης και βελτίωσης των µεθόδων διοίκησης, στ) η ικανότητα
εκπροσώπησης της Τράπεζας στο εσωτερικό και εξωτερικό. Από τις διατάξεις αυτές,
οι οποίες ρυθµίζουν τις ουσιαστικές προϋποθέσεις προς προαγωγή στον ανώτερο
βαθµό και διαγράφουν τα όρια ελέγχου από απόψεως ουσίας της σχετικής ενέργειας
του αρµόδιου οργάνου της Τράπεζας προκύπτει ότι, εφόσον συντρέχουν οι ως άνω
προϋποθέσεις, η προαγωγή του µισθωτού αποτελεί εκπλήρωση υποχρεώσεως του
εργοδότη, η οποία πηγάζει από την ατοµική σύµβαση εργασίας και το
συµπληρώνοντα αυτήν Οργανισµό εσωτερικής υπηρεσίας και Κανονισµό. Πλην όµως
η περί προαγωγής κρίση των οργάνων του εργοδότη υπόκειται στον έλεγχο των
τακτικών πολιτικών δικαστηρίων, αλλά µόνον υπάτους όρους των άρθρων 201 και
207 παρ.1 του ΑΚ δηλαδή µόνον όταν η κρίση του προαγωγικού οργάνου ως προς τη
συνδροµή στο πρόσωπο του µισθωτού των προαγωγικών προϋποθέσεων είναι
κατάφωρα άδικη και παρακωλύθηκε εναντίον της καλής πίστεως. Συνεπώς, σε
περίπτωση παράβασης της ανωτέρω συµβατικής υποχρεώσεως της Τράπεζας
γεννάται αξίωση του µισθωτού προς αναγνώριση, εκτός των άλλων, και του προς
προαγωγή δικαιώµατος του.
- Παράβαση κανόνα δικαίου, που ιδρύει τον λόγο αναιρέσεως του άρθρου 559 αρ.1
ΚΠολ∆ υπάρχει εφόσον αυτός δεν εφαρµοσθεί ενώ συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις
εφαρµογής του ή εάν αυτός εφαρµοσθεί, ενώ δεν έπρεπε ή εάν εφαρµοσθεί
εσφαλµένα.
- Έλλειψη νόµιµης βάσης, που ιδρύει τον λόγο αναιρέσεως του αριθ. 19 του ανωτέρω
άρθρου υπάρχει όταν στην ελάσσονα πρόταση του νοµικού συλλογισµού, δεν
εκτίθενται καθόλου πραγµατικά περιστατικά ή τα εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα
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στοιχεία που απαιτούνται, βάσει του πραγµατικού του κανόνα δικαίου, για την
επέλευση της απαγγελθείσας έννοµης συνέπειας ή την άρνηση της ή αντιφάσκουν
µεταξύ τους.
- Όπως προκύπτει από τα άρθρα 335, 338 και 346 του ΚΠολ∆, το δικαστήριο της
ουσίας για να σχηµατίσει την κρίση του για τους πραγµατικούς ισχυρισµούς των
διαδίκων, που έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης και έχουν ανάγκη
αποδείξεως, υποχρεούται να λάβει υπόψει του όλα τα αποδεικτικά µέσα τα οποία
νόµιµα προσκοµίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι, είτε προς άµεση απόδειξη, είτε
για συναγωγή δικαστικών τεκµηρίων, χωρίς να είναι αναγκαίο να γίνεται ειδική µνεία
ή χωριστή αξιολόγηση του καθενός απ' αυτά Η παράβαση της ανωτέρω υποχρεώσεως
του δικαστηρίου της ουσίας ιδρύει τον προβλεπόµενο από το άρθρο 559 αρ. 11 γ' του
ΚΠολ∆ λόγο αναιρέσεως, όταν, παρά τη βεβαίωση του δικαστηρίου ότι έλαβε υπόψη
τα έγγραφα που προσκόµισαν και επικαλέσθηκαν οι διάδικοι, από το περιεχόµενο της
αποφάσεως και ιδίως από τις αιτιολογίες καταλείπονται αµφιβολίες για τη
συνεκτίµηση όλων ή συγκεκριµένων εγγράφων.
- Πράγµατα που έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, κατά την έννοια
του άρθρου 559 αρ. 8 του ΚΠολ∆, είναι οι πραγµατικοί ισχυρισµοί, οι οποίοι νοµίµως
προτεινόµενοι στηρίζουν κατά νόµο την αγωγή, ένσταση ή άλλη αυτοτελή αίτηση ή
ανταίτηση των διαδίκων προς παροχή έννοµης προστασίας (ΟλΑΠ 11/1996). Αν
όµως από την απόφαση προκύπτει ότι ο ισχυρισµός εξετάσθηκε και απορρίφθηκε ως
απαράδεκτος ή κατ' ουσίαν ο λόγος αυτός είναι αβάσιµος.
- Από τη διάταξη του άρθρου 559 αρ.10 του ΚΠολ∆, µε την οποία ορίζεται ότι
αναίρεση επιτρέπεται αν το δικαστήριο παρά το νόµο δέχθηκε πράγµατα που έχουν
ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης χωρίς απόδειξη, προκύπτει ότι ο λόγος
αυτός αναιρέσεως ιδρύεται όταν το δικαστήριο δέχεται πράγµατα, δηλαδή αυτοτελείς
ισχυρισµούς, οι οποίοι τείνουν σε θεµελίωση, κατάλυση ή παρακώλυση του
δικαιώµατος που ασκείται µε την αγωγή, ένσταση ή αντένσταση, χωρίς να έχει
προσκοµισθεί οποιαδήποτε απόδειξη για τα πράγµατα αυτά ή όταν δεν εκτίθεται από
ποια αποδεικτικά µέσα άντλησε την απόδειξη γι' αυτά.
∆ιατάξεις:
ΑΚ: 201, 207,
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 10, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 19,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
Προαγωγή - Προαγωγή υπαλλήλων της Τράπεζας της Ελλάδος
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1024
Έτος: 2012
Σύντοµη Περίληψη:
- Προαγωγές υπαλλήλων. Τράπεζα της Ελλάδος. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού
δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης.
- Από τις διατάξεις των άρθρων 27 παρ. στ' , 33 και 38 του έχοντος ισχύ νόµου
Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος (κυρ. ν.3234/1927) προκύπτει ότι οι
προαγωγές και η υπηρεσιακή εξέλιξη των υπαλλήλων της ρυθµίζονται από τον
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εσωτερικό οργανισµό της, ο οποίος καταρτίζεται από το Γενικό Συµβούλιο της
Τράπεζας και έχει, ως εκ τούτου, συµβατική ισχύ. Οι προαγωγές των υπαλλήλων
αυτών τελούν υπό αίρεση, η πλήρωση της οποίας συντελείται µε την απόφαση του
Γενικού Συµβουλίου της Τράπεζας για την προαγωγή του υπαλλήλου σε ανώτερο
βαθµό (ΑΚ 201). Αν κριθεί από το ανωτέρω συµβούλιο ότι ο εργαζόµενος δεν
συγκέντρωνε, κατά τη συγκεκριµένη προαγωγική κρίση, τις συµφωνηµένες
προϋποθέσεις για την προαγωγή του στον ανώτερο βαθµό και η κρίση του αυτή είναι
καταφώρως άδικη, η πλήρωση της ανωτέρω αιρέσεως παρακωλύεται εναντίον της
καλής πίστεως από µέρους του εργοδότη, οπότε η αίρεση θεωρείται ότι έχει πληρωθεί
(ΑΚ 207 παρ. 1). Κατάφωρα άδικη είναι η κρίση του υπόχρεου εργοδότη, όταν
υπερβαίνει τα ακραία λογικά όρια µέσα στα οποία µπορεί να κινηθεί ο τελευταίος
κατά την εκτίµηση της υπηρεσιακής επιδόσεως και αποδόσεως του υπαλλήλου. Αν
στη συγκεκριµένη περίπτωση διαπιστωθεί ότι η µη πλήρωση της αίρεσης είναι
αντίθετη προς την καλή πίστη µε την ανωτέρω έννοια του όρου, η προαγωγή του
υπαλλήλου αναγνωρίζεται από το ∆ικαστήριο και, σύµφωνα µε το άρθρο 12 του ν.
1082/1980, µετά την τελεσιδικία της αποφάσεως θεωρείται ότι πραγµατοποιήθηκε
από τότε που έπρεπε να συντελεστεί.
Περαιτέρω, κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 1 του ΚΠολ∆, λόγος αναίρεσης, για
ευθεία παράβαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου, ιδρύεται αν αυτός δεν εφαρµόστηκε,
ενώ συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του, ή αν εφαρµόστηκε, ενώ δεν έπρεπε
καθώς και αν το δικαστήριο προσέδωσε στον εφαρµοστέο κανόνα έννοια διαφορετική
από την αληθινή (ΟλΑΠ 36/1988, ΑΠ 1218/2007). Στην περίπτωση που το
δικαστήριο έκρινε κατ' ουσίαν την υπόθεση, η παράβαση κανόνα ουσιαστικού
δικαίου κρίνεται ενόψει των πραγµατικών περιστατικών, που ανελέγκτως δέχθηκε ότι
αποδείχθηκαν το δικαστήριο της ουσίας και της υπαγωγής αυτών στο νόµο και
ιδρύεται αυτός ο λόγος αναίρεσης, αν οι πραγµατικές παραδοχές της απόφασης
καθιστούν φανερή την παραβίαση.
Εξάλλου, κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 19 του ΚΠολ∆, αναίρεση
επιτρέπεται αν η απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου
αιτιολογίες, ή έχει αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζητήµατα που ασκούν
ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Από την εν λόγω διάταξη, που αποτελεί
κύρωση της παράβασης του άρθρου 93 παρ. 3 του Συντάγµατος προκύπτει ότι ο
προβλεπόµενος απ' αυτή λόγος αναίρεσης ιδρύεται όταν στην ελάσσονα πρόταση του
νοµικού συλλογισµού δεν εκτίθενται καθόλου πραγµατικά περιστατικά (έλλειψη
αιτιολογίας), ή όταν τα εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται
βάσει του πραγµατικού του εφαρµοστέου κανόνα δικαίου για την επέλευση της
έννοµης συνέπειας που απαγγέλθηκε ή την άρνησή του (ανεπαρκής αιτιολογία), ή
όταν αντιφάσκουν µεταξύ τους (αντιφατική αιτιολογία). ∆εν υπάρχει όµως
ανεπάρκεια αιτιολογιών, όταν η απόφαση περιέχει συνοπτικές αλλά πλήρεις
αιτιολογίες (ΟλΑΠ 1/1999). Έλλειψη νόµιµης βάσεως, εξάλλου, δεν υπάρχει, όταν
πρόκειται για ελλείψεις αναγόµενες στην εκτίµηση των αποδείξεων και µάλιστα στην
ανάλυση, στάθµιση και αξιολόγηση του εξαγόµενου από αυτές πορίσµατος, γιατί
στην κρίση αυτή το δικαστήριο προβαίνει ανελέγκτως, κατ' άρθρο 561 παρ.1 ΚΠολ∆,
εκτός αν δεν είναι σαφές το αποδεικτικό πόρισµα και για το λόγο αυτό καθίσταται
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ανέφικτος ο αναιρετικός έλεγχος. Ως ζητήµατα δε των οποίων η µη αιτιολόγηση ή η
αιτιολόγηση κατά τρόπο αντιφατικό ή ανεπαρκή, στερεί από νόµιµη βάση την
απόφαση, νοούνται οι ισχυρισµοί που έχουν αυτοτελή ύπαρξη, που τείνουν, δηλαδή,
στη θεµελίωση, κατάλυση ή παρακώλυση του δικαιώµατος που ασκήθηκε είτε ως
επιθετικό είτε ως αµυντικό µέσο, όπως είναι και τα αναγκαία, κατά νόµο προς
στήριξη της αγωγής ή κάποιας νόµιµης ένστασης περιστατικά, όχι όµως και τα
νοµικά ή πραγµατικά επιχειρήµατα που συνέχονται µε την ερµηνεία του νόµου ή την
αξιολόγηση και στάθµιση των αποδείξεων, για τα οποία ή έλλειψη, η αντιφατικότητα
ή η ανεπάρκεια της αιτιολογίας δεν ιδρύει λόγο αναίρεσης.
∆ιατάξεις:
ΑΚ: 201, 207,
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
Προαγωγή - Προαγωγή υπαλλήλων της Τράπεζας της Ελλάδος
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1641
Έτος: 2012
Σύντοµη Περίληψη:
- Προαγωγές υπαλλήλων Τράπεζας 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 Α.Κ., 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 Α.Κ., 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
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Γενικού Συµβουλίου µετά από πρόταση του ∆ιοικητή, εφόσον 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 προαγωγής στους ανώτερους βαθµούς οι πρόσθετες
γνώσεις και η ικανότητα διεκπεραιώσεως συγχρόνων τραπεζικών εργασιών, η γνώση
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 2012
Σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας - Άκυρη σύµβαση εργασίας
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1637
Έτος: 2012
Σύντοµη Περίληψη:
- Άκυρη σύµβαση εργασίας. Αδικαιολόγητος πλουτισµός. Αναιρείται η
προσβαλλόµενη απόφαση.
- 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 προσλάµβανε µε έγκυρη
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εργασιακή σύµβαση και θα είχε τις ίδιες ικανότητες και τα ίδια προσόντα µε εκείνο
που παρέσχε την εργασία (ΟλΑΠ 218/1977).
∆ιατάξεις:
ΑΚ: 904,
Σ: 103, 560,
Π∆: 194/1988,
Νόµοι: 2470/1997, άρθ. 8,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
Σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας - Μερική απασχόληση
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 811
Έτος: 2012
Σύντοµη Περίληψη:
- Σύµβαση µερικής απασχόλησης. Καθαρίστρια. Υπολογισµός αποδοχών, άδειας και
επιδόµατος αδείας.. Άδεια ασθενείας. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου.
Έλλειψη νόµιµης βάσης. Παραίτηση από αίτηση αναίρεσης.
- Με το άρθρο 2 του Ν. 2639/1998 αντικαταστάθηκε το άρθρο 38 του Ν. 1892/1990
και ορίσθηκε στην παρ. 1 ότι κατά τη σύσταση της συµβάσεως εργασίας ή κατά τη
διάρκειά της, ο εργοδότης και ο µισθωτός µπορεί µε έγγραφη ατοµική σύµβαση να
συµφωνήσουν για ορισµένο ή αόριστο χρόνο ηµερήσια ή εβδοµαδιαία ή
δεκαπενθήµερη ή µηνιαία εργασία, η οποία θα είναι µικρότερης διάρκειας από την
κανονική (µερική απασχόληση) και ότι η συµφωνία αυτή, εφόσον µέσα σε δεκαπέντε
ηµέρες από την κατάρτισή της δεν γνωστοποιηθεί στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας,
τεκµαίρεται ότι καλύπτει σχέση εργασίας µε πλήρη απασχόληση και στην παρ. 16 ότι
µέσα σε διάστηµα εννέα (9) µηνών από τη δηµοσίευση του άνω νόµου (2-9-1998)
κάθε εργοδότης υποχρεούται να υποβάλει στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας
συγκεντρωτική κατάσταση αναφορικά µε τις υφιστάµενες συµβάσεις εργασίας
µεταξύ αυτού και των εργαζοµένων που απασχολεί µε µερική απασχόληση, στην
οποία θα αναγράφεται η ηµεροµηνία καταρτίσεως των συµβάσεως αυτών και το
ονοµατεπώνυµο του απασχολουµένου και ότι σε περίπτωση παραλείψεως υποβολής
της καταστάσεως αυτής τεκµαίρεται ότι η σχετική σύµβαση καλύπτει σχέση εργασίας
µε πλήρη απασχόληση. Από τις παραπάνω διατάξεις προκύπτει ότι το τεκµήριο που
δηµιουργείται από την παράλειψη του εργοδότη να γνωστοποιήσει εµπρόθεσµα στην
Επιθεώρηση Εργασίας την κατάρτιση µε τον µισθωτό έγγραφης συµβάσεως µερικής
απασχόλησης ή να υποβάλει εµπρόθεσµα σε αυτήν κατάσταση για τις (έγγραφες)
συµβάσεις µερικής απασχόλησης που είχαν καταρτισθεί πριν από την έναρξη ισχύος
του άνω νόµου, είναι µαχητό, αφού δεν ορίζεται το αντίθετο στον νόµο (άρθρ. 338§2
του ΚΠολ∆) και συνεπώς ανατρέπεται, αν αποδειχθεί ότι οι συµβάσεις αυτές
αφορούσαν πράγµατι µερική και όχι πλήρη απασχόληση (ΑΠ 1097/2003).
- Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρ. 2§5 της 33700/2890/1950 Κ.Υ.Α. των
Υπουργών Συντονισµού, Εργασίας και Οικονοµικών "περί αυξήσεως ηµεροµισθίων
ανειδίκευτων και µαθητευοµένων εργατών", που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του
Ν. 28/1944 (ΕΚ 92/1950, Τευχ. Β'), "αι παρ' οιωνδήποτε εργοδότη κατά πλήρες

[70]

ωράριο απασχολούµεναι καθαρίστριαι, ων η σχέσις εργασίας διέπεται δια συµβάσεως
ιδιωτικού δικαίου, δικαιούνται κατ' ελάχιστον όριον του ηµεροµισθίου της
ανειδικεύτου εργατρίας. Μείωσις των ωρών εργασίας κατά το 1/4, δι' οιονδήποτε
λόγον, δεν απαλλάσσει τον εργοδότην της υποχρεώσεως καταβολής του ανωτέρω
ηµεροµισθίου". Εποµένως, οι καθαρίστριες που εργάζονται µε συµβάσεις
εξαρτηµένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου δικαιούνται για το πλήρες ωράριο εργασίας
(40 ωρών εβδοµαδιαίως) ή για ωράριο που είναι ελαττωµένο κατά το 1/4, την πλήρη
αµοιβή που προβλέπουν για τους ανειδίκευτους εργάτες οι εκάστοτε ισχύουσες
ΕΓΣΣΕ, ενώ στην περίπτωση που απασχολούνται κατά µικρότερο ωράριο η αµοιβή
µειώνεται αναλόγως.
- Από τις διατάξεις των άρθρων 643, 649 και 653 του ΑΚ, 3§2 του Ν. 2112/1920, 5§1
του Ν. 3198/1955 και 1 της 95/1945 ∆ιεθνούς Συµβάσεως Εργασίας "περί
προστασίας του ηµεροµισθίου", που κυρώθηκε µε τον Ν. 3248/1955, συνάγεται ότι
ως µισθός στη σύµβαση εργασίας θεωρείται κάθε παροχή, την οποία οφείλει ο
εργοδότης κατά νόµο ή τη σύµβαση στον µισθωτό ως αντάλλαγµα για την
παρεχόµενη εργασία του, δηλαδή όχι µόνο η κύρια παροχή (βασικός µισθός) αλλά
και κάθε άλλη πρόσθετη παροχή, που οφείλεται ως αντάλλαγµα για την παρεχόµενη
εργασία του. Εξάλλου, σύµφωνα µε τα άρθρα 3 της 19040/1981 κοινής αποφάσεως
των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας, 3 του ΑΝ 539/1945 και 3§16 του Ν.
4504/1966, τα επιδόµατα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, οι αποδοχές αδείας και
το επίδοµα αδείας υπολογίζονται µε βάση τις τακτικές ή συνήθεις αποδοχές του
εργαζοµένου, στις οποίες περιλαµβάνονται ο νόµιµος µισθός και τα επιδόµατα.
Περιλαµβάνονται όµως ακόµη πρόσθετες παροχές ή προσαυξήσεις στον µισθό,
µεταξύ των οποίων και η κατά 75% προσαύξηση του ηµεροµισθίου ή του 1/25 του
µηνιαίου µισθού, µε βάση τις 8900/1946 και 25825/1951 κοινές αποφάσεις των
Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας για εργασία κατά τις Κυριακές και τις από τον
νόµο καθιερωµένες ως µη εργάσιµες εορτές του έτους, εφόσον αυτή παρέχεται
σταθερά και µόνιµα. Ειδικώς δε για τον υπολογισµό των επιδοµάτων εορτών
λαµβάνονται υπόψη, κατά ρητή πρόβλεψη του άρθρ. 3§2γ της άνω Κ.Υ.Α
19040/1981, και το επίδοµα αδείας (ΑΠ 1411/2009). Κατά τη διάταξη του άρθρ. 1§3
της ίδιας Κ.Υ.Α., που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του Ν. 1082/1980, δώρα εορτών
καταβάλλονται ολόκληρα εφόσον η σχέση εργασίας των µισθωτών µε τον υπόχρεο
εργοδότη διήρκεσε χωρίς διακοπή καθόλη τη χρονική περίοδο που ορίζεται για κάθε
περίπτωση που είναι για το δώρο Πάσχα από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Απριλίου και για
το δώρο Χριστουγέννων από 1 Μαΐου µέχρι 30 ∆εκεµβρίου κάθε έτους. Εάν όµως
διήρκεσε η εργασιακή σχέση µικρότερο χρονικό διάστηµα, µέσα στα χρονικά όρια
που αναφέρθηκαν, τότε καταβάλλεται ως δώρο Χριστουγέννων ποσό ίσο µε τα 2/5
του µηνιαίου µισθού ή 2 ηµεροµίσθια, ανάλογα µε τον συµφωνηµένο τρόπο αµοιβής,
για κάθε 19ήµερο χρονικό διάστηµα της εργασιακής σχέσεως και ως δώρο Πάσχα
ποσό ίσο µε το 1/5 του µισού µηνιαίου µισθού ή 1 ηµεροµίσθιο, ανάλογα µε τον
συµφωνηµένο τρόπο αµοιβής, για κάθε 8ήµερο χρονικό διάστηµα της εργασιακής
σχέσεως. Για κάθε χρονικό διάστηµα µικρότερο του 19ηµέρου ή του 8ηµέρου
αντίστοιχα δικαιούνται ανάλογο κλάσµα (ΑΠ 1425/2008). Περαιτέρω, κατά το άρθρο
38§4 του Ν. 1892/1990, οι µερικώς απασχολούµενοι δικαιούνται κατ' έτος άδεια µε
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αποδοχές και επίδοµα αδείας µε βάση τις αποδοχές που θα ελάµβανε εάν εργάζονταν
κατά το χρόνο της αδείας τους, για τη διάρκεια της οποίας εφαρµόζονται αναλόγως οι
διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 του ΑΝ 539/1945 (όπως αντικαταστάθηκε
µε το άρθρ. 1 του Ν. 1346/1983). Περαιτέρω, κατά το άρθρο 2§1 του ΑΝ 539/1945,
κάθε µισθωτός µετά από συνεχή απασχόληση τουλάχιστον δώδεκα µηνών (βασικός
χρόνος) σε υπόχρεη επιχείρηση, δικαιούται κάθε ηµερολογιακό έτος άδεια µε
αποδοχές, ενώ κατά το άρθρ. 5§1 εδ. β' του ίδιου νόµου, όπως αυτό το εδάφιο
προστέθηκε µε το άρθρ. 3 του Ν∆ 3755/1957, "επιφυλασσοµένων των διατάξεων της
κειµένης νοµοθεσίας, εργοδότης αρνούµενος την χορήγησιν εις µισθωτόν αυτού της
νοµίµου κατ' έτος αδείας του, υποχρεούται όπως, άµα τη λήξει του έτους καθό
δικαιούται αδείας ο µισθωτός, και µετά προηγουµένων διαπίστωσιν της παραλείψεως
ταύτης υπό οργάνου του Υπουργείου Εργασίας, καταβολή εις αυτόν τας αντιστοίχους
αποδοχάς των ηµερών αδείας, ηυξηµένας κατά 100%". Από τις διατάξεις αυτές
προκύπτει ότι αν ο µισθωτός δεν έλαβε την ετήσια κανονική άδεια αναπαύσεως ως το
τέλος του ηµερολογιακού έτους κατά το οποίο τη δικαιούται, ο εργοδότης έχει την
υποχρέωση να του καταβάλει ως αποζηµίωση τις αποδοχές των ηµερών της αδείας
του στο διπλάσιο, αν η µη πραγµατοποίηση αυτής οφείλεται σε υπαιτιότητά του.
Προϋπόθεση για την καταβολή της αποζηµίωσης αυτής, εκτός των άλλων, η αίτηση
του µισθωτού προς τον εργοδότη για τη χορήγηση της αδείας και η άρνηση του
τελευταίου να τη χορηγήσει, οπότε υπάρχει υπαιτιότητα αυτού, έστω και σε βαθµό
ελαφράς αµέλειας, µε τη µη τήρηση των διατάξεων περί χορηγήσεως στους
µισθωτούς ετήσιας άδειας αναπαύσεως. Ακόµη, µε το άρθρ. 2§2 του Ν. 3755/1957,
όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρ. 1 του Ν∆ 147/1973, ορίσθηκε ως εξαιρέσιµη
ηµέρα και η ∆ευτέρα του Πάσχα, κατά δε την παρ. 3 του ίδιου άρθρου, στους
αµειβόµενους µε ηµεροµίσθιο µισθωτούς που δεν απασχολήθηκαν κατά τις
εξαιρέσιµες ηµέρες από λόγους µη οφειλόµενους στους ίδιους, καταβάλλεται ποσό
ίσο µε ένα ηµεροµίσθιο για κάθε εξαιρέσιµη ηµέρα που εργάσθηκαν, χωρίς
προσαύξηση.
- Κατά τις διατάξεις των άρθρ. 657 και 658 του ΑΚ ο εργαζόµενος δικαιούται ένα
µηνιαίο µισθό αν ασθένησε ένα τουλάχιστον έτος µετά την έναρξη της συµβάσεώς
του, αφαιρείται όµως ό,τι έλαβε από τον ασφαλιστικό του φορέα.
- Οι από το άρθρο 559 αρ. 1 και 19 του ΚΠολ∆ λόγοι αναιρέσεως είναι δυνατό να
φέρονται ότι πλήττουν την προσβαλλόµενη απόφαση για ευθεία ή εκ πλαγίου
παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου αλλά στην πραγµατικότητα να πλήττουν την
προσβαλλόµενη απόφαση, κατά την εκτίµηση των αποδείξεων υπό την επίκληση ότι
αυτή παραβίασε κανόνα ουσιαστικού δικαίου, που δεν ελέγχεται κατά τα άνω από τον
Άρειο Πάγο. Ειδικότερα δε ο από τον αρ. 19 λόγος ιδρύεται όταν στο αιτιολογικό της
αποφάσεως του δικαστηρίου δεν περιέχονται καθόλου ή δεν περιγράφονται µε
πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς αντίφαση τα πραγµατικά περιστατικά που είναι
αναγκαία για να κριθεί αν στη συγκεκριµένη περίπτωση συντρέχουν ή όχι οι
προϋποθέσεις εφαρµογής του κανόνα ουσιαστικού δικαίου που εφαρµόσθηκε ή αν
έγινε ή όχι ορθός νοµικός χαρακτηρισµός των κρινόµενων πραγµατικών γεγονότων,
όχι όµως και όταν πρόκειται για ελλείψεις αναγόµενες στην εκτίµηση των αποδείξεων
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και ειδικότερα στην ανάλυση, στάθµιση και αιτιολόγηση του συνταχθέντος από αυτές
αποδεικτικού πορίσµατος, εφόσον αυτό διατυπώνεται σαφώς.
- Από τις διατάξεις των άρθρων 294, 296 και 297 ΚΠολ∆, εφαρµοζόµενες, σύµφωνα
µε το άρθρο 573 παρ. 1 του ίδιου Κώδικα, στη διαδικασία της δίκης για αναίρεση,
προκύπτει ότι παραίτηση ολική ή µερική από το ένδικο µέσο που έχει ασκηθεί, όπως
είναι και η αναίρεση (άρθρο 495 παρ. 1 ΚΠολ∆), µπορεί να γίνει και µε προφορική
δήλωση πριν αρχίσει η προφορική συζήτηση. Η δήλωση αυτή καταχωριζόµενη στα
πρακτικά, επιφέρει αντίστοιχη (αναλόγως µε το περιεχόµενο και την έκτασή της)
κατάργηση της δίκης (ΟλΑΠ 7/1993, ΑΠ 551/1999). Κάθε άλλος τρόπος
παραιτήσεως είναι απαράδεκτος, εποµένως και µε απλή δήλωση στις προτάσεις του
παραιτουµένου (ΑΠ 1310/2003 Ελ∆νη 2005.87).
∆ιατάξεις:
ΑΚ: 643, 649, 653, 656, 669,
ΚΠολ∆: 294, 296, 297, 338, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19,
ΥΑ: 33700/2890/1950,
Νόµοι: 2112/1920, άρθ. 3,
Νόµοι: 28/1944,
ΑΝ: 539/1945, άρθ. 3,
Νόµοι: 3198/1955, άρθ. 5,
Νόµοι: 1892/1990, άρθ. 38,
Νόµοι: 1892/1990, άρθ. 38,
Νόµοι: 2639/1998, άρθ. 2,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
Σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας - Σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας και σύµβαση
έργου
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1672
Έτος: 2010
Σύντοµη Περίληψη:
- Σύµβαση εργασίας και σύµβαση έργου.
- Από τις διατάξεις των άρθρων 648 επ. του ΑΚ και 6 του Ν. 765/1943, που
διατηρήθηκε σε ισχύ µε το άρθρο 38 του ΕισΝΑΚ, προκύπτει ότι σύµβαση
εξαρτηµένης εργασίας υπάρχει όταν οι συµβαλλόµενοι, µε τους όρους της συµφωνίας
τους, αποβλέπουν στην παροχή της εργασίας που συµφωνήθηκε και στον µισθό,
ανεξάρτητα από τον τρόπο καθορισµού και καταβολής του και ο εργαζόµενος
υπόκειται σε νοµική και προσωπική εξάρτηση από τον εργοδότη, η οποία
εκδηλώνεται µε το δικαίωµα του τελευταίου να δίνει δεσµευτικές για τον εργαζόµενο
οδηγίες, ως προς τον τρόπο, τόπο και χρόνο παροχής των υπηρεσιών του και να ασκεί
εποπτεία και έλεγχο για τη διαπίστωση της συµµορφώσεώς του προς αυτές. Η
σύµβαση αυτή διακρίνεται από την αναφερόµενη στο άρθρο 681 ΑΚ σύµβαση
µίσθωσης έργου (επί της οποίας δεν έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της εργατικής
νοµοθεσίας), κυρίως γιατί µε τη σύµβαση εργασίας οι συµβαλλόµενοι αποβλέπουν
στην εργασία που θα παρέχεται σε ορισµένο ή αόριστο χρόνο, ενώ µε την σύµβαση
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µισθώσεως έργου οι συµβαλλόµενοι αποβλέπουν στην επίτευξη του συµφωνηθέντος
τελικού αποτελέσµατος, η πραγµάτωση του οποίου συνεπάγεται την αυτόµατη λύση
της µεταξύ των συµβαλλοµένων συµβατικής σχέσης. Ο χαρακτηρισµός της
συµβατικής σχέσης γίνεται από το δικαστήριο µετά από εκτίµηση όλων των
συγκεκριµένων περιστάσεων, για να κριθεί -ανεξάρτητα από τον νοµικό χαρακτήρα
που έδωσαν- µε ποια συγκεκριµένη νοµική σχέση συνδέονται τα συµβαλλόµενα
µέρη.
- Από το άρθρο 1 του Ν. 2639/1998 "ρύθµιση εργασιακών σχέσεων...", ορίζονται: "1.
Η µεταξύ εργοδότη και απασχολούµενου συµφωνία για παροχή υπηρεσιών ή έργου,
για ορισµένο ή αόριστο χρόνο, ιδίως στις περιπτώσεις αµοιβής κατά µονάδα εργασίας
(φασόν), τηλεργασίας, κατ' οίκον απασχόλησης, τεκµαίρεται ότι δεν υποκρύπτει
σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας, εφόσον η συµφωνία αυτή καταρτίζεται εγγράφως
και γνωστοποιείται µέσα σε δεκαπέντε ηµέρες στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας. 2.Μέσα σε διάστηµα εννέα (9) µηνών από την δηµοσίευση του παρόντος νόµου, κάθε
εργοδότης υποχρεούται να υποβάλει στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας
συγκεντρωτική κατάσταση, αναφορικά µε τις υφιστάµενες συµφωνίες µεταξύ αυτού
και των απασχολούµενων για παροχή υπηρεσιών ή έργου, στην οποία θα
αναγράφονται η χρονολογία κατάρτισης των συµφωνιών αυτών και το
ονοµατεπώνυµο του απασχολουµένου. Σε περίπτωση παραλείψεως υποβολής της
κατάστασης αυτής θεωρείται ότι η σχετική συµφωνία υποκρύπτει σύµβαση
εξαρτηµένης εργασίας". Με τις διατάξεις αυτές, όπως σαφώς προκύπτει από την
διατύπωση και το περιεχόµενο τους, δεν επιχειρείται παρέµβαση του νοµοθέτη στο
ουσιαστικό µέρος των άνω συµβάσεων, έτσι ώστε αυτές να ερµηνεύονται αυθεντικά
ως συµβάσεις έργου ή ανεξαρτήτων υπηρεσιών στις περιπτώσεις του άρθρου 1 εδ. α'
ή ως συµβάσεις εξαρτηµένης εργασίας στη δεύτερη περίπτωση, αλλά απλά τόσο µε
τον όρο "τεκµαίρεται" της πρώτης περίπτωσης όσο και µε τον ταυτόσηµο όρο
"θεωρείται" της δεύτερης, καθιερώνονται µαχητά τεκµήρια, υπέρ του ότι, στην µεν
πρώτη περίπτωση οι µεταξύ εργοδότη και εργαζοµένου συµφωνίες δεν υποκρύπτουν
σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας, στη δε δεύτερη περίπτωση ότι πράγµατι
υποκρύπτεται τέτοια σύµβαση, και συνεπώς παρέχεται δυνατότητα ανταπόδειξης
(άρθρο 338 παρ. 2 του ΚΠολ∆).
∆ιατάξεις:
ΑΚ: 648 επ.,
Νόµοι: 765/1943, άρθ. 6,
Νόµοι: 2639/1998, άρθ. 1,
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 * ΝοΒ 2011.779 * ∆ΕΕ 2012.267
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Σύµβαση εργασίας - Γενικά
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1231
Έτος: 2012
Σύντοµη Περίληψη:
- Εργαζόµενοι στο ∆ηµόσιο. Κατάταξη σε οργανικές θέσεις. Παραβίαση κανόνα
ουσιαστικού δικαίου. Παραβίαση των διδαγµάτων της κοινής πείρας. Μη λήψη
υπόψη πραγµάτων. Αδίκαστη αίτηση.
- Στην παρ. 1 του άρθρου 17 του Ν. 2839/2000 "ρυθµίσεις θεµάτων του Υπουργείου
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις", ορίζεται
ότι "Προσωπικό το οποίο υπηρετεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου ή
υπηρέτησε µέσα στο χρονικό διάστηµα από 1.8.1999 µέχρι 31.3.2000, στο ∆ηµόσιο,
τους Ο.Τ.Α α' και β' βαθµίδας στα Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε σύµβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου πλήρους απασχόλησης ή µε σύµβαση
µίσθωσης έργου, κατατάσσεται σε οργανικές θέσεις µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου του φορέα τελευταίας απασχόλησης, εφόσον κατά την
31.3.2000: α) είχε συνολική παροχή υπηρεσίας στο φορέα, µε συµβάσεις εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ή µε συµβάσεις µίσθωσης έργου, τουλάχιστον
είκοσι τέσσερις (24) µήνες, β) δεν 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 1-1-1005 και εφεξής, δ) κατά την πρόσληψη ή την κατάρτιση των
συµβάσεων δεν παραβιάσθηκαν οι διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας καθώς και οι
διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α') και του άρθρου 6 του Ν.
2527/1997 (ΦΕΚ 206 Α'), ε) πρόκειται εφεξής να καλύψει πάγιες και διαρκείς
ανάγκες του φορέα σε θέσεις του οποίου κατατάσσεται". Περαιτέρω, στην
παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι: "Για την, κατά την παράγραφο 1,
κατάταξη απαιτούνται: α) υποβολή αίτησης µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δύο (2)
µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, β) συνδροµή των προβλεπόµενων
από την κείµενη νοµοθεσία γενικών προσόντων διορισµού, εκτός από το ανώτατο
όριο ηλικίας, και µε την επιφύλαξη των οριζοµένων στις παραγράφους 5 και 6 του
άρθρου 10 του Ν. 2266/1994 (ΦΕΚ 218 Α'), γ)...". Τέλος, κατά µεν την παράγραφο 6
του παραπάνω Νόµου, ορίζεται ότι "οι κατατασσόµενοι εντάσσονται σε υφιστάµενες
θέσεις αντίστοιχης ή παρεµφερούς ειδικότητας και αν δεν υπάρχουν, σε προσωρινές
θέσεις αντίστοιχης ειδικότητας, που συνιστώνται µε την απόφαση κατάταξης" κατά
δε την παράγραφο 7 αυτού, ορίζεται ότι "η κατάταξη γίνεται µε απόφαση του
αρµοδίου για την πρόσληψη οργάνου ύστερα από γνώµη του υπηρεσιακού
συµβουλίου ως προς τη συνδροµή της προϋπόθεσης που ορίζεται στο εδάφιο ε' της
παρ. 1 και ως προς την παρεµφερή ειδικότητα της προηγούµενης παραγράφου,
εφαρµοζοµένων, κατά τα λοιπά, αναλόγως, των διατάξεων των παραγράφων 5 και 6
του άρθρου 10 και των παραγράφων 3 και 5 του άρθρου 11 του Ν. 2266/1994".
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- Ο από το αρθρ. 559 αρ. 1 εδ. α του ΚΠολ∆, λόγος αναιρέσεως ιδρύεται όταν
παραβιάσθηκε κανόνας 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 εφαρµοσθεί ενώ συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του ή εάν εφαρµοσθεί
εσφαλµένως, η παραβίαση δε αυτή εκδηλώνεται είτε µε ψευδή ερµηνεία είτε µε κακή
εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη υπαγωγή των πραγµατικών περιστατικών.
- Η παραβίαση των διδαγµάτων της κοινής πείρας, δηλαδή των γενικών και
αφηρηµένων αρχών για την εξέλιξη των πραγµάτων, που αντλούνται από την
εµπειρική πραγµατικότητα µε τη βοήθεια της επιστηµονικής έρευνας ή της
επαγγελµατικής ενασχόλησης, ιδρύει τον από το αρθρ. 559 αρ. 1 εδ. β' του ΚΠολ∆
προβλεπόµενο λόγο αναιρέσεως, µόνο όταν αυτά αφορούν την ερµηνεία κανόνων
δικαίου ή την υπαγωγή σε αυτούς των πραγµατικών γεγονότων και όχι για τη
διαπίστωση αυτών. Ειδικότερα, παραβίαση των διδαγµάτων της κοινής πείρας
υπάρχει όταν το δικαστήριο εσφαλµένα χρησιµοποιεί ή παραλείπει να
χρησιµοποιήσει τις άνω αρχές, για την ανεύρεση µε βάση αυτές της εννοίας του
κανόνα δικαίου, όταν ιδίως αυτός περιέχει αόριστες νοµικές έννοιες ή για να υπαγάγει
ή όχι τα αποδειχθέντα πραγµατικά περιστατικά της διαφοράς στον εφαρµοστέο
κανόνα δικαίου. Αν η παραβίαση αυτή υπάρχει στην εκτίµηση των αποδείξεων δεν
ιδρύεται ο λόγος αυτός αναιρέσεως, διότι η εκτίµηση των αποδείξεων από το
δικαστήριο της ουσίας είναι ανέλεγκτη.
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 8 ΚΠολ∆. ιδρύεται λόγος αναιρέσεως και αν
το δικαστήριο δεν έλαβε υπόψη πράγµατα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη
επίδραση στην έκβαση της δίκης, Ως "πράγµατα" κατά την έννοια της διατάξεως
αυτής θεωρούνται οι αυτοτελείς ισχυρισµοί των διαδίκων οι οποίοι τείνουν στη
θεµελίωση ή κατάλυση ασκηθέντος ουσιαστικού ή δικονοµικού δικαιώµατος, είτε ως
επιθετικού, είτε ως αµυντικού, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονται και οι λόγοι
εφέσεως, των οποίων η λήψη υπόψη και παραδοχή θα είχε ως συνέπεια την κατά το
άρθρο 535 παρ. 1 ΚΠολ∆ εξαφάνιση της εκκαλουµένης αποφάσεως. Όµως ο
παραπάνω λόγος δεν ιδρύεται αν το δικαστήριο έλαβε υπόψη τον προταθέντα
ισχυρισµό ή λόγο εφέσεως και τον απέρριψε για οποιονδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό
λόγο (ΟλΑΠ 12/1991, ΑΠ 371/2004, ΑΠ 89/2002, ΑΠ 663/2001).
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 9 ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται και αν το δικαστήριο
άφησε αίτηση αδίκαστη.
∆ιατάξεις:
ΑΚ: 648 επ., 656, 914,
ΚΠολ∆: 229, 230, 271 επ., 535, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 9, 576,
ΕισΝΑΚ: 104, 105,
Νόµοι: 2190/1994, άρθ. 21,
Νόµοι: 2266/1994, άρθ. 10,
Νόµοι: 2527/1997, άρθ. 6,
Νόµοι: 2690/1999,
Νόµοι: 2839/2000, άρθ. 17,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
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Σύµβαση εργασίας - Πιστοποιητικό εργασίας
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 667
Έτος: 2012
Σύντοµη Περίληψη:
- Λήξη σχέσης εργασίας. Χορήγηση πιστοποιητικού εργασίας στον
εργαζόµενο.Εκπαιδευτικοί. Στην περίπτωση άκυρης σύµβασης εργασίας, ο εργοδότης
δεν είναι υποχρεωµένος να διατηρεί το µισθωτό στην εργασία του ή να αποδέχεται τις
υπηρεσίες του, υποχρεούται όµως να καταβάλει αποζηµίωση, λόγω απολύσεως του.
Πρόσθετοι λόγοι αναίρεσης.
- Σύµφωνα µε το άρθρο 678 ΑΚ, "κατά τη λήξη της σύµβασης, ο εργαζόµενος µπορεί
να απαιτήσει από τον εργοδότη πιστοποιητικό για το είδος και τη διάρκεια της
εργασίας του". Από τη διάταξη αυτή, η οποία έχει τεθεί προς εξυπηρέτηση των
συµφερόντων του µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου εργαζοµένου, προκειµένου,
στη συνέχεια, ήτοι µετά την λήξη, µε οποιονδήποτε τρόπο, της εργασιακής του
σχέσης, να διευκολυνθεί στην ανεύρεση εργασίας αλλού και, γενικά να
σταδιοδροµήσει επαγγελµατικά, σε συνδυασµό µε την διατρέχουσα το εργατικό
δίκαιο αρχή της εύνοιας προς τον εργαζόµενο, προκύπτει ότι η γένεση της
υποχρεώσεως αυτής του εργοδότη, προς παροχή πιστοποιητικού εργασίας, δεν
εξαρτάται από το κύρος της εργασιακής συµβάσεως. Εποµένως και σε περίπτωση
άκυρης συµβάσεως (όταν, π.χ. δεν έχει εφοδιασθεί ο εργαζόµενος µε βιβλιάριο υγείας
ή δεν έχουν τηρηθεί οι νόµιµες διατυπώσεις πρόσληψης κ.λπ.), υπάρχει τέτοια
υποχρέωση του εργοδότη και, εάν αυτός αρνείται, ο εργαζόµενος, δικαιούται να
προσφύγει δικαστικώς και να ζητήσει την παροχή πιστοποιητικού εργασίας. Το
"είδος" εξάλλου, της εργασίας, που αναφέρεται στο νόµο, για το οποίο ο εργοδότης
υποχρεούται να παράσχει βεβαίωση, δεν αναφέρεται στον νοµικό προσδιορισµό της
εργασιακής σχέσης, αλλά στο αντικείµενο της εργασίας, την οποία ο εργαζόµενος
παρείχε.
Συνεπώς, για την επίκληση εφαρµογής της ως άνω διατάξεως του άρθρου 678 ΑΚ,
αρκεί η ύπαρξη πραγµατικής σχέσης εργασίας. Αντίθετη άποψη, θα αδικούσε τον
εργαζόµενο, καθώς ο εργοδότης, που κατήρτισε την άκυρη σύµβαση και οπωσδήποτε
ωφελήθηκε από την εργασία του µισθωτού, στερεί έτσι τον εργαζόµενο από τη
δυνατότητα να αποδείξει στο νέο εργοδότη την προϋπηρεσία του και την εµπειρία,
που απέκτησε, εξαιτίας της ενασχόλησης του στον κλάδο, στον οποίο απασχολείται.
- Κατά µεν τα άρθρα 3, 174 ΑΚ είναι άκυρη και θεωρείται σαν να µην έγινε κάθε
δικαιοπραξία που αντιβαίνει σε απαγορευτική διάταξη του νόµου αν δεν συνάγεται
κάτι άλλο, κατά δε την απαγορευτική διάταξη του άρθρου 28 παρ.1 και 5 του ΑΝ
2545/1940 "ουδείς δύναται να υπηρετεί ως µέλος διδακτικού προσωπικού ιδιωτικού
σχολείου αν δεν είναι εγγεγραµµένος εις την κατά τις διατάξεις του άνω νόµου,
εκδιδοµένου επετηρίδα" και αρθρ. 57 παρ. 2 Ν∆ 651/1970 και 53 παρ.1 και 2 του Ν.
682/1977 για το διορισµό από επετηρίδα και αν δε εγκριθεί η πρόσληψη από τον
αρµοδίον επιθεωρητή σύµφωνα µε τις του άρθρου 1 Ν∆ 3855/1958, του Ν. 651/1970
και 30 παρ. 2 Ν. 682/1977. Από τις διατάξεις αυτές, σαφώς προκύπτει ότι ο διορισµός
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εκπαιδευτικού από επετηρίδα ιδιωτικών εκπαιδευτικών αποτελεί ουσιώδη
προϋπόθεση για την άσκηση των εργασιών ιδιωτικών εκπαιδευτικών και εποµένως
για το κύρος της συναπτόµενης συµβάσεως, η οποία σε περίπτωση έλλειψης των
στοιχείων τούτων είναι άκυρη (και όχι ανυπόστατη), και ο εργαζόµενος ιδιωτικός
εκπαιδευτικός, χωρίς τις άνω προϋποθέσεις διατελεί σε απλή σχέση εργασίας. Στην
περίπτωση αυτή άκυρης σύµβασης εργασίας, ο εργοδότης δεν είναι υποχρεωµένος να
διατηρεί το µισθωτό στην εργασία του ή να αποδέχεται τις υπηρεσίες του,
υποχρεούται όµως να καταβάλει αποζηµίωση, λόγω απολύσεως του, διότι και στην
περίπτωση άκυρης συµβάσεως εργασίας δηµιουργείται, λόγω της πραγµατικής
απασχολήσεως του µισθωτού, εργασιακή σχέση και απολαµβάνει αυτός την
προστασία των εργατικών νόµων, που αναφέρονται στη "σχέση εργασίας" ιδιαίτερα,
δε όταν αυτοί επιβάλλουν υποχρεώσεις προνοίας, φέροντες έτσι τον χαρακτήρα
κανόνων αναγκαστικού δικαίου, όπως είναι οι περί αποζηµιώσεως διατάξεις, λόγω µη
αποδοχής των υπηρεσιών του µισθωτού ή καταγγελίας της εργασιακής σχέσεως.
Τούτο προκύπτει και από τη διάταξη της παρ.8 του άρθρου 30 του άνω νόµου
682/1977 που ορίζει ότι "ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί διατελούντες επί σχέση εργασίας
ορισµένου χρόνου και απολυόµενοι ένεκα καταργήσεως του σχολείου, εις το οποίον
υπηρετούν δεν δικαιούνται αποζηµιώσεως" (ΑΠ 1255/2002). Συνεπώς στις άλλες
περιπτώσεις λύσεως της σχέσεως εργασίας, εκτός ανεπάρκειας (παρ.7 1682/77) ο
εργοδότης υποχρεούται σε αποζηµίωση.
- Από το άρθρο 569 παρ. 2 ΚΠολ∆ συνάγεται ότι είναι απαράδεκτος ο πρόσθετος
λόγος αναιρέσεως, µε τον οποίο πλήττεται κεφάλαιο της αναιρεσιβληθείσας
αποφάσεως, που είναι διάφορο και δεν συνέχεται αναγκαίως µε κάποια από τα
προσβληθέντα µε την αναίρεση κεφάλαια.
∆ιατάξεις:
ΑΚ: 3, 174, 678,
ΚΠολ∆: 569,
ΑΝ: 2545/1940, άρθ. 28,
Ν∆: 651/1970, άρθ. 57,
Νόµοι: 682/1977, άρθ. 30, 41, 53,
Νόµοι: 3386/2005, άρθ. 86,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
Σύµβαση εργασίας - Σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1270
Έτος: 2012
Σύντοµη Περίληψη:
- Σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου. Η διάταξη του άρθρου 671 ΑΚ, σύµφωνα µε
την οποία σύµβαση εργασίας που συνοµολογήθηκε για ορισµένο χρόνο, λογίζεται
πως ανανεώθηκε για αόριστο χρόνο, αν µετά τη λήξη του χρόνου της ο εργαζόµενος
εξακολουθεί την εργασία χωρίς να εναντιώνεται ο εργοδότης δεν έχει εφαρµογή στο
προσωπικό που απασχολείται µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας στο "Ωνάσειο
Καρδιοχειρουργικό Κέντρο". Παραβίαση κανόνα ουαιστικού δικαίου.
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- Με το άρθρο 3 του N. 2012/1992 ιδρύθηκε το ν.π.ι.δ. µε την επωνυµία "ΩΝΑΣΕΙΟ
ΚΑΡ∆ΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ" (Ω.Κ.Κ.). Σύµφωνα µε τα άρθρα 11 έως 13 του
νόµου αυτού, ο αριθµός, οι κατηγορίες, οι ειδικότητες και τα προσόντα του προς
πρόσληψη ιατρικού προσωπικού, αλλά και η απόλυση αυτού, γίνονται µε αποφάσεις
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του εν λόγω Κέντρου, µε γνώµονα τη διατήρησή του
στο ανώτερο δυνατό επιστηµονικό επίπεδο, σύµφωνα µε τους κανόνες της επιστήµης
και της τέχνης. Ειδικότερα στο άρθρο 13 παρ. 2 του ως άνω ιδρυτικού νόµου ορίζεται
ότι η πρόσληψη και η απόλυση του ιατρικού προσωπικού γίνεται µε αποφάσεις του
∆. Σ., µετά από εισήγηση του Προέδρου, ενώ στην παράγραφο 3 ορίζεται ότι η
χρονική διάρκεια εργασίας, οι αποδοχές και άλλες παροχές, τα καθήκοντα, οι
υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα όλων των προσλαµβανόµενων (ιατρών)στο Ω.Κ.Κ.,
καθορίζονται µε συµβάσεις που υπογράφονται από αυτούς και τον πρόεδρο του
∆ιοικητικού Συµβουλίου. Με την απόφαση Α3α/10195/10-11-1992του Υπουργού
Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδόθηκε κατά εξουσιοδότηση
των άρθρων 13 και 15 Ν. 2071/1992 (ΦΕΚ Β' 692/25-11-1992), όπως τροποποιήθηκε
µε την Υ4α/11432/23-12-1993 (ΦΕΚ Β' 928/23-12-1993), εγκρίθηκε ο αρχικός
εσωτερικός κανονισµός λειτουργίας του Ω.Κ.Κ., ενώ µε την υπ' αριθµ.
A1α/13779/1999 (ΦΕΚ Β' 235/1-3-2000) απόφαση του Υπουργού Υγείας και
Πρόνοιας εγκρίθηκε ο ισχύων Κανονισµός Λειτουργίας του εν λόγω νοµικού
προσώπου, που έχει ισχύ νόµου (ΑΠ 1068/2002). Σ' αυτόν προβλέπεται, µεταξύ
άλλων, ότι η Ιατρική Υπηρεσία αποτελεί ∆ιεύθυνση και διαρθρώνεται σε τέσσερις (4)
τοµείς
(Καρδιοχειρουργικός,
Καρδιολογικός,
Αναισθησιολογικός
και
Εργαστηριακός), ότι κάθε τοµέας διαρθρώνεται σε Τµήµατα, Εργαστήρια και
Μονάδες (άρθρο 12 παρ.2) και ότι η ιατρική υπηρεσία στελεχώνεται από ιατρούς
πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, οι οποίοι συγκροτούν το τακτικό ιατρικό
προσωπικό, κατατάσσονται σε τέσσερις (4) βαθµίδες (∆ιευθυντές, Υποδιευθυντές και
Επιµελητές Α' και Β') και υπηρετούν µε σύµβαση ορισµένου χρόνου διάρκειας µέχρι
τεσσάρων (4) ετών (άρθρ. 20 παρ. 1) (αντίστοιχη ήταν η ρύθµιση του προϊσχύσαντος
Κανονισµού, το άρθρο 8 του οποίου προέβλεπε ότι οι ιατροί µέλη του τακτικού
ιατρικού προσωπικού , πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, προσλαµβάνονται
µε συµβάσεις εξαρτηµένης εργασίας ορισµένου χρόνου, η διάρκεια των οποίων ήταν
για τους ∆ιευθυντές πενταετής, για τους Υποδιευθυντές τετραετής και για τους
Επιµελητές Α' και Β' τριετής). Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η σύµβαση εργασίας
του ιατρικού προσωπικού µε το Ω.Κ.Κ. καταρτίζεται µε έγγραφο, στο οποίο
καθορίζεται η διάρκειά της.
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 185, 189, 191 εδ. β' , 192 και 195
Α.Κ., σαφώς προκύπτει ότι η πρόταση για την κατάρτιση συµβάσεως πρέπει να είναι
πλήρης, δηλαδή να περιέχει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για την σκοπούµενη
σύµβαση, προ παντός µεν τα ουσιώδη, από δε τα επουσιώδη, εκείνα τα οποία ο
προτείνων νοµίζει ότι πρέπει να εξαρθούν ειδικότερα, ενώ η αποδοχή της πρότασης
για τη σύναψη σύµβασης, η οποία αποτελεί αντίστοιχο της πρότασης δικαίωµα,
πρέπει να είναι σύµφωνη µε το περιεχόµενο της πρότασης χωρίς επιφύλαξη ή
τροποποίηση, να ακολουθεί την πρόταση και να περιέλθει σ' αυτόν που πρότεινε µε
αφετηρία το χρόνο της πρότασης µέσα στην προθεσµία που τάχθηκε µε αυτήν ή
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συγχρόνως µε άλλο τρόπο γραπτώς ή προφορικώς, ή αν δεν τάχθηκε προθεσµία, έως
τη στιγµή που κατά τις περιστάσεις κάθε συγκεκριµένης περίπτωσης απαιτείται και
συνακόλουθα υποχρεούται να αναµένει αυτός που πρότεινε. Η σιωπή του προς όν η
πρόταση δεν αποτελεί ούτε αποδοχή ούτε αποποίηση. Μόνο κατ' εξαίρεση µπορεί
ερµηνευτικώς να δοθεί σ' αυτή δικαιοπρακτικός χαρακτήρας µε βάση την
ακολουθούµενη από τα µέρη πρακτική. Η αποδοχή µε τροποποιήσεις επάγεται την
απόσβεση της πρότασης αλλά ταυτόχρονα ισχύει και ως νέα πρόταση προς σύναψη
συµβάσεως µε περιεχόµενο τις προτεινόµενες τροποποιήσεις σε συνδυασµό και µε το
λοιπό περιεχόµενο της αρχικής πρότασης.
Τέλος η ασυµφωνία των µερών ως προς ουσιώδη όρο, έχει ως συνέπεια τη µη σύναψη
της σύµβασης.
Εξάλλου, κατά το άρθρο 164 του ΑΚ, ο τύπος που ο νόµος ορίζει για τη δικαιοπραξία
απαιτείται και για τις τροποποιήσεις της.
Από το συνδυασµό των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει ότι η διάταξη του άρθρου 671
ΑΚ, σύµφωνα µε την οποία σύµβαση εργασίας που συνοµολογήθηκε για ορισµένο
χρόνο, λογίζεται πως ανανεώθηκε για αόριστο χρόνο, αν µετά τη λήξη του χρόνου
της ο εργαζόµενος εξακολουθεί την εργασία χωρίς να εναντιώνεται ο εργοδότης δεν
έχει εφαρµογή στο προσωπικό που απασχολείται µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας
στο "Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο", ενόψει του απαιτουµένου από το νόµο
(Κανονισµό που έχει ισχύ νόµου), κατά συστατικό τύπο εγγράφου για την
συνοµολόγησή της, σύµφωνα µε τα ανωτέρω που επιβάλλει για την ανανέωση της
αρχικής συµβάσεως όχι µόνο µη εναντίωση του εργοδότη "Ω.Κ.Κ.", αλλά ρητή
συναίνεση του τελευταίου στην παροχή της εργασίας µετά τη λήξη του χρόνου
διάρκειας της αρχικής συµβάσεως. Στην περίπτωση που δεν καταρτισθεί νέα έγγραφη
σύµβαση εργασίας, δεν υπάρχει έγκυρη σύµβαση, αφού αντιβαίνει σε απαγορευτική
διάταξη νόµου και ως τέτοια σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 3, 174 και 180
ΑΚ θεωρείται σαν να µη έγινε και ο εργαζόµενος δεν µπορεί να θεµελιώσει αξιώσεις
για καταβολή δουλευµένων αποδοχών ή τυχόν µισθολογικών διαφορών στα άρθρο
648 επ. του Α.Κ. παρά µόνο στις διατάξεις για τον αδικαιολόγητο πλουτισµό.
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 1 του ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται αν
παραβιάστηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου στον οποίο περιλαµβάνονται και οι
ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών. Ο κανόνας δικαίου παραβιάζεται, αν δεν
εφαρµοστεί, ενώ συνέτρεχαν οι πραγµατικές προϋποθέσεις για την εφαρµογή του, ή
αν εφαρµοστεί, ενώ δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις αυτές, καθώς και αν εφαρµοστεί
εσφαλµένα, η δε παραβίαση εκδηλώνεται είτε µε ψευδή ερµηνεία, δηλαδή µε την
απόδοση στον κανόνα δικαίου έννοιας µη αληθινής ή µη αρµόζουσας ή έννοιας
περιορισµένης ή στενής, είτε µε κακή εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη υπαγωγή
(ΟλΑΠ 7/2006, 4/2005). Η παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου, µπορεί να έχει
ως περιεχόµενο και την αιτίαση ότι η αγωγή επί της οποίας έκρινε σε πρώτο ή
δεύτερο βαθµό το δικαστήριο που εξέδωσε την προσβαλλόµενη απόφαση
απορρίφθηκε ως µη νόµιµη ενώ συνέβηκε το αντίθετο, σύµφωνα µε το συγκεκριµένο
κανόνα του ουσιαστικού δικαίου.
∆ιατάξεις:
ΑΚ: 3, 164, 174, 180, 185, 189, 191, 192, 195, 671,
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ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19,
Νόµοι: 2012/1992, άρθ. 3,
Νόµοι: 2071/1992, άρθ. 13, 15,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012

Συνταξιοδότηση - Αποζηµίωση λόγω συνταξιοδότησης
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1774
Έτος: 2012
Σύντοµη Περίληψη:
- Αποζηµίωση λόγω συνταξιοδότησης.
- Με το άρθ. 55 Π∆ 410/1988 "Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο των διατάξεων της
κείµενης νοµοθεσίας που αφορούν το προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου του ∆ηµοσίου, των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των λοιπών
Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου" ορίζεται ότι: "§1. Με την επιφύλαξη των
διατάξεων των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου αυτού, η αποζηµίωση λόγω
απόλυσης ή καταγγελίας της σύµβασης εργασίας από την υπηρεσία καθορίζεται ως
εξής: α) Για το προσωπικό που έχει συνεχή υπηρεσία από ένα έτος µέχρι τρία έτη οι
αποδοχές ενός µήνα, πάνω από τρία και µέχρι έξι έτη οι αποδοχές δύο µηνών, πάνω
από έξι και µέχρι οκτώ έτη οι αποδοχές τριών µηνών και πάνω από οκτώ και µέχρι
δέκα έτη οι αποδοχές τεσσάρων µηνών β) Για κάθε συµπληρωµένο έτος υπηρεσίας
µετά τα δέκα και µέχρι τριάντα έτη, η πιο πάνω αποζηµίωση προσαυξάνεται µε το
ποσό των αποδοχών ενός µήνα ... §3. Στο προσωπικό του Κεφαλαίου αυτού που
υπάγεται για τη χορήγηση σύνταξης στην ασφάλιση του ∆ηµοσίου και απολύεται
σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 49, 50 και 51, εφόσον κατά τον χρόνο της
απόλυσης δικαιούται σύνταξης από δική του υπηρεσία από το ∆ηµόσιο, δεν
καταβάλλεται η αποζηµίωση που ορίζεται από την παράγραφο 1 ... §4. Το προσωπικό
του ∆ηµοσίου και των ΝΠ∆∆ που δεν υπάγεται για τη χορήγηση σύνταξης στην
ασφάλιση του ∆ηµοσίου, όταν συµπληρώσει τις προϋποθέσεις για τη λήψη πλήρους
σύνταξης γήρατος, µπορεί να αποχωρεί από την υπηρεσία λαµβάνοντας το
επικουρικά ασφαλισµένο το 40% και το µη επικουρικά ασφαλισµένο το 50% της
αποζηµίωσης που ορίζεται από την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού: Στο προσωπικό
αυτό που απολύεται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 49, 50, 51, 52 και 53,
εφόσον κατά το χρόνο απόλυσης δικαιούται σύνταξης από δική του υπηρεσία,
καταβάλλεται αποζηµίωση ίση µε το µισό από αυτήν που ορίζεται στην παράγραφο 1
του άρθρου αυτού, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις α, β και γ της παραγράφου 1 του
άρθρου 53, για τις οποίες δεν οφείλεται καµιά αποζηµίωση. Της ίδιας αποζηµίωσης
και µε τις ίδιες προϋποθέσεις δικαιούται και το προσωπικό που απολύεται σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 13". Από τις διατάξεις αυτές συνάγεται ότι το προσωπικό
του ∆ηµοσίου και των ΝΠ∆∆ που δεν υπάγεται για την χορήγηση σύνταξης στην
ασφάλιση του ∆ηµοσίου, όταν απολυθεί σύµφωνα µε το άρθ. 51 του Π∆ 410/1988 για
σωµατική ή πνευµατική ανικανότητα, δικαιούται καταρχήν ολόκληρη την
αποζηµίωση του άρθ. 55§1, και µόνο κατ' εξαίρεση δικαιούται την µισή αποζηµίωση,
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όταν κατά τον χρόνο της απόλυσης δικαιούται σύνταξη από δική του υπηρεσία, ενώ
όταν κατά τον χρόνο της απόλυσης ο εργαζόµενος δεν δικαιούται σύνταξη από δική
του υπηρεσία, εφαρµόζονται οι γενικές διατάξεις της παρ. 1 του άρθ. 55 και του
καταβάλλεται ολόκληρο το ποσό της αποζηµίωσης. Τέλος, οι περιπτώσεις, κατά τις
οποίες δεν καταβάλλεται καθόλου αποζηµίωση αναφέρονται ρητά και περιοριστικά
στο άρθ. 55§4 Π∆ 410/1988, είναι δηλ. οι προβλεπόµενες στις περιπτώσεις α, β και γ
του άρθ. 53§1.
∆ιατάξεις:
Π∆: 410/1988, άρθ. 49, 50, 51, 52, 53, 55,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
Συνταξιοδότηση - Αρχή της ισότητας
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 496
Έτος: 2011
Σύντοµη Περίληψη:
- Συνταξιοδότηση µισθωτού. Αρχή ισότητας.Παρά το νόµο αποδοχή πραγµάτων που
έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης ως αληθινών χωρίς απόδειξη. Μη
λήψη υπόψη πραγµάτων.
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 2 του Συντάγµατος "Οι 'Ελληνες και οι
Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώµατα και υποχρεώσεις", κατά δε τη διάταξη του άρθρου
116 παρ. 2 αυτού "∆εν αποτελεί διάκριση λόγω φύλου η λήψη θετικών µέτρων για
την προώθηση της ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών. Το Κράτος µεριµνά για
την άρση των ανισοτήτων που υφίστανται στην πράξη, ιδίως σε βάρος των
γυναικών". Εξάλλου, κατά τις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 1 και 6 περ. α' του Ν.
1414/1984 "εφαρµογή της ισότητας των φύλων στις εργασιακές σχέσεις", που
εκδόθηκε για την εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις των
75/117/10-2-1975 και 76/207/9-2-1976 Οδηγιών του Συµβουλίου της ΕΟΚ,
"απαγορεύεται κάθε διάκριση µε βάση το φύλο του εργαζοµένου, όσον αφορά τους
όρους, τις συνθήκες εργασίας και την επαγγελµατική του εξέλιξη και σταδιοδροµία" (
5 παρ. 1) και "απαγορεύεται η καταγγελία της σχέσης εργασίας για λόγους που
αναφέρονται στο φύλο" (6 περ. α'). Επιπλέον, το άρθρο 15 του ως άνω νόµου ορίζει
ότι "διατάξεις νόµων, διαταγµάτων, Σ.Σ.Ε., διαιτητικών ή υπουργικών αποφάσεων,
εσωτερικών κανονισµών ή οργανισµών επιχειρήσεων ή εκµεταλλεύσεων, όροι
ατοµικών συµβάσεων, καθώς και διατάξεις που ρυθµίζουν την άσκηση ελευθέριου
επαγγέλµατος, εφόσον είναι αντίθετες µε τις διατάξεις του νόµου αυτού,
καταργούνται". Από τις παραπάνω διατάξεις του Συντάγµατος και του Ν. 1414/1984,
ερµηνευόµενες υπό το φως των προαναφερόµενων κοινοτικών οδηγιών, συνάγεται
γενικότερα ότι απαγορεύονται οι υπέρ ή κατά του ενός φύλου αυθαίρετες, ευµενείς ή
δυσµενείς, νοµοθετικές ή διοικητικές, διακρίσεις και επιβάλλεται η νοµοθετική
επέκταση και σε περίπτωση παραλείψεως του νοµοθέτη η αποκαταστατική εφαρµογή
από το δικαστήριο των υπέρ του ενός µόνο φύλου ευνοϊκών διατάξεων και υπέρ του
άλλου (ΟλΑΠ 7/1993). Ειδικότερα, ως προς τη λήξη της εργασιακής σχέσης,
διατάξεις νόµων, κανονιστικών διοικητικών πράξεων και συλλογικών συµβάσεων
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εργασίας ή διαιτητικών αποφάσεων που προβλέπουν τη λύση της σχέσεως ή
επιτρέπουν στον εργοδότη την καταγγελία της στην περίπτωση που η εργαζόµενη
γυναίκα αποκτά δικαίωµα συνταξιοδότησης από το ∆ηµόσιο ή άλλο φορέα
κοινωνικής ασφάλισης λόγω συµπληρώσεως ορίου ηλικίας, το οποίο όµως ορίζεται
στο νόµο διαφορετικό από το προβλεπόµενο για τους άνδρες συναδέλφους τους,
εισάγουν διάκριση βασιζόµενη στο φύλο, χωρίς να δικαιολογείται από σοβαρό λόγο
αναγόµενο στις βιολογικές ή ψυχικές ιδιαιτερότητες της γυναίκας ή του άνδρα, ώστε
το φύλο να συνιστά παράγοντα αποφασιστικής σηµασίας (ΟλΑΠ 31/1993, ΟλΑΠ
7/1993). Περαιτέρω, το άρθρο 28 παρ. 1 εδ. β' του Α.Ν. 1846/1951 ορίζει ότι "ο
ασφαλισµένος, που συµπλήρωσε το 62ο έτος της ηλικίας του ή η ασφαλισµένη το 57ο
έτος, δικαιούται σύνταξη λόγω γήρατος, αν πραγµατοποίησε δέκα χιλιάδες (10.000)
ηµέρες εργασίας κατά την υποβολή της αίτησης". Η δε διάταξη του άρθρου 8 εδ. β'
του Ν. 3198/1955, όπως ισχύει µετά την αντικατάστασή της από το άρθρο 5 παρ. 1
του Ν. 435/1976, ορίζει ότι "µισθωτοί εν γένει υπαγόµενοι στην ασφάλιση
οποιουδήποτε ασφαλιστικού οργανισµού για την χορήγηση συντάξεως, οι οποίοι
συµπλήρωσαν ή συµπληρώνουν τις προϋποθέσεις για την λήψη πλήρους συντάξεως
γήρατος, δύνανται, εάν µεν έχουν την ιδιότητα του εργατοτεχνίτη να αποχωρούν της
εργασίας, εάν δε έχουν την ιδιότητα του υπαλλήλου, είτε να αποχωρούν, είτε να
αποµακρύνονται της εργασίας τους από τον εργοδότη, λαµβάνοντας σε όλες τις
περιπτώσεις οι µεν επικουρικώς ασφαλισµένοι τα 40%, οι δε µη ασφαλισµένοι
επικουρικώς τα 50% της αποζηµιώσεως που δικαιούνται, κατά τις ισχύουσες κάθε
φορά διατάξεις, για την περίπτωση απροειδοποίητης καταγγελίας της συµβάσεως
εργασίας εκ µέρους του εργοδότη". Υπό τα δεδοµένα αυτά, η ως άνω διάταξη του
άρθρου 8 εδ. β' του Ν. 3198/1955, κατά το µέρος που παρέχει στον εργοδότη το
δικαίωµα να αποµακρύνει από την εργασία τις γυναίκες υπαλλήλους του για µόνο τον
λόγο ότι δικαιούνται να λάβουν σύνταξη γήρατος από τον οικείο ασφαλιστικό
οργανισµό, εξαιτίας της συµπληρώσεως ορίου ηλικίας µικρότερου από εκείνο που
ορίζεται για τους άνδρες, πρέπει να θεωρηθεί ότι έχει καταργηθεί από το άρθρο 15
του Ν. 1414/1984. ∆ιότι η εν λόγω διάταξη, αν συνδυασθεί µε τη παραπάνω διάταξη
του άρθρου 28 παρ. 1 β' του ΑΝ 1846/1951, επιτρέπει την καταγγελία της συµβάσεως
εργασίας των γυναικών, δηλαδή τον τερµατισµό, παρά τη θέλησή τους, της
επαγγελµατικής σταδιοδροµίας τους, υπό όρους διαφορετικούς από εκείνους που
ισχύουν για τους άνδρες, αντιβαίνοντας έτσι προς τις ανωτέρω συνταγµατικές
διατάξεις και προς εκείνες των άρθρων 5 παρ. 1 και 6 περ. α' του Ν. 1414/1984, αφού
εισάγει διάκριση, η οποία δεν εµπίπτει σε καµιά από τις προβλεπόµενες από το Ν.
1414/1984 και την οδηγία 76/207 εξαιρέσεις, αλλά βασίζεται µόνο στο φύλο.
Σηµειώνεται ότι η 79/7/19-12-1978 οδηγία του Συµβουλίου της ΕΟΚ για την
προοδευτική εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχειρίσεως των δύο φύλων σε θέµατα
κοινωνικής ασφάλισης, παρέχει στα κράτη µέλη τη διακριτική ευχέρεια να
καθορίσουν διαφορετικές ηλικίες για τη θεµελίωση δικαιώµατος συντάξεως στους
άνδρες και στις γυναίκες (άρθρ. 7 παρ. 1α'), δεν επιτρέπει όµως την απόλυση σε
διαφορετική ηλικία της γυναίκας, λόγω συµπληρώσεως των προϋποθέσεων
συνταξιοδοτήσεώς της.
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- Από τη διάταξη του άρθρου 559 αριθµός 10 ΚΠολ∆, που ορίζει ότι, αν το
δικαστήριο παρά το νόµο δέχθηκε πράγµατα που έχουν ουσιώδη επίδραση στην
έκβαση της δίκης ως αληθινά χωρίς απόδειξη, προκύπτει ότι ο λόγος αυτός αναίρεσης
ιδρύεται, όταν το δικαστήριο δέχεται αυτοτελείς πραγµατικούς ισχυρισµούς, οι οποίοι
τείνουν σε θεµελίωση, κατάλυση ή παρακώλυση του δικαιώµατος που ασκείται µε
την αγωγή, ένσταση ή αντένσταση, χωρίς να έχει προσαχθεί οποιαδήποτε απόδειξη
για τα πράγµατα αυτά, ή όταν δεν εκθέτει από ποια αποδεικτικά µέσα άντλησε την
απόδειξη γι' αυτά. Στην προκείµενη περίπτωση, ο δεύτερος λόγος αναιρέσεως,
αληθώς µόνο από τον αρ. 10 του άρθρου 559 ΚΠολ∆ (όχι όµως και από τον αρ. 12
που αναφέρεται στο αναιρετήριο) και ο τρίτος λόγος αναίρεσης, κατά το πρώτο µέρος
του από τον αρ. 10 του άρθρου 559 ΚΠολ∆, που κρίνονται ενιαία, µε τους οποίους
αποδίδεται στην προσβαλλόµενη απόφαση ως πληµµέλεια η παραδοχή ως αληθινού
του αγωγικού ισχυρισµού της απασχόλησης της αναιρεσίβλητης κατά τις Κυριακές
και του αιτήµατος περί επιδικάσεως αποδοχών κατ' αυτές, χωρίς αποδείξεις, είναι
αβάσιµοι. Και τούτο διότι, όπως προκύπτει από την προσβαλλόµενη απόφαση, το
Εφετείο στην παραδοχή του για την ουσιαστική βασιµότητα του άνω ισχυρισµού και
για τη βασιµότητα του σχετικού αγωγικού αιτήµατος της αναιρεσίβλητης κατέληξε
ύστερα από εκτίµηση, όπως βεβαιώνει, της χωρίς όρκο στο ακροατήριο εξέτασης της
αναιρεσίβλητης, της ένορκης κατάθεσης της µάρτυρα και των εγγράφων, τα οποία µε
επίκληση προσκόµισαν οι διάδικοι. Έτσι, στην εν λόγω παραδοχή του το Εφετείο δεν
κατέληξε χωρίς απόδειξη.
- Κατά το άρθρο 559 αρ. 8 του ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται και όταν το δικαστήριο
παρά το νόµο έλαβε υπόψη πράγµατα που δεν προτάθηκαν ή δεν έλαβε υπόψη
πράγµατα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης. Κατά
την έννοια της διατάξεως αυτής ως "πράγµατα" θεωρούνται οι πραγµατικοί
ισχυρισµοί που έχουν αυτοτελή ύπαρξη και τείνουν στη θεµελίωση, κατάλυση ή
παρακώλυση ουσιαστικού ή δικονοµικού δικαιώµατος, το οποίο ασκείται ως
αµυντικό ή επιθετικό µέσο µε αγωγή, ανταγωγή, ένσταση ή αντένσταση ή µε λόγο
έφεσης ή αντέφεσης. Επίσης, "πράγµατα" κατά την έννοια της αυτής διάταξης
αποτελούν και οι λόγοι έφεσης, καθώς και οι πρόσθετοι λόγοι που αφορούν
αυτοτελείς ισχυρισµούς ή άρνηση αυτοτελών ισχυρισµών.
∆ιατάξεις:
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 10,
Σ: 5, 6, 28,
ΑΝ: 1846/1951, άρθ. 28,
Νόµοι: 3198/1955, άρθ. 8,
Νόµοι: 435/1976,
Νόµοι: 1414/1984, άρθ. 5,
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * ∆ΕΕ 2012.603
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Χρόνος εργασίας - Εργασία Σαββάτου σε πενθήµερη εργασία - Κυριακάτικη
εργασία
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 32
Έτος: 2013
Σύντοµη Περίληψη:
- Κυριακάτικη εργασία. Περιορισµός του ιατήµατος της αγωγής. Αναιρείται η
προσβαλλόµενη απόφαση.
- Από τις διατάξεις των άρθρων 2 του ν. 435/1976, 1 και 10 παρ. 1 του Β∆ 748/1966,
τις διατάξεις της 8900/1956 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας και του
άρθρου 904 ΑΚ, προκύπτει ότι εκείνος που εργάζεται την Κυριακή, επιτρεπτώς ή µη,
δικαιούται να λάβει για κάθε Κυριακή προσαύξηση 75% στο 1/25 επί του νόµιµου
µηνιαίου µισθού του, ήτοι επί των θεσπισµένων ελαχίστων ορίων των αποδοχών του,
που περιλαµβάνουν το βασικό µισθό και τα κατά νόµο επιδόµατα, ενώ παράλληλα,
πρέπει να του χορηγηθεί και αναπληρωµατική εβδοµαδιαία ανάπαυση διαρκείας 24
συνεχών ωρών, σε άλλη εργάσιµη ηµέρα της εβδοµάδας που άρχισε την Κυριακή. Η
εκούσια ή εξαναγκασµένη παροχή εργασίας κατά την ηµέρα της εβδοµαδιαίας
αναπαύσεως, η οποία απαγορεύεται από τους ως άνω κανόνες δηµόσιας τάξης, είναι
άκυρη και γεννά απαίτηση απόδοσης της ωφέλειας του εργοδότη από την παροχή
µιας τέτοιας εργασίας, κατά τις αρχές του αδικαιολόγητου πλουτισµού. Η ωφέλεια
αυτή συνίσταται στις αποδοχές τις οποίες ο εργοδότης θα κατέβαλε σε άλλο µισθωτό,
που θα απασχολούνταν µε έγκυρη σύµβαση εργασίας, κατά τις παραπάνω ηµέρες,
υπό τις ίδιες συνθήκες µε τον ακύρως κατ' αυτές εργασθέντα µισθωτό, χωρίς την
προσαύξηση της υπερεργασίας άλλων ηµερών και της αναλογίας επιδοµάτων αδείας
και εορτών. Στην αξίωση αυτή, από τον αδικαιολόγητο πλουτισµό, περιλαµβάνονται
και τα καταβαλλόµενα στο µισθωτό επιδόµατα, µόνο εφόσον αυτά θα καταβάλλονταν
και στο µισθωτό, τον οποίο θα προσλάµβανε άλλως ο εργοδότης, αφού διαφορετικά,
ως προς αυτά, δεν υπάρχει πλουτισµός του εργοδότη.
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 223 και 295 παρ. 1 ΚΠολ∆
προκύπτει, ότι ο ενάγων µπορεί να περιορίσει το αίτηµα της αγωγής και ότι ο
περιορισµός αυτός συνιστά µερική παραίτηση από το δικόγραφο της αγωγής κατά το
αίτηµα που περιορίστηκε, το οποίο θεωρείται από την αρχή ότι δεν ασκήθηκε. Με την
παραίτηση, όµως, δεν πρέπει να προκαλείται αοριστία ως προς το υπόλοιπο τµήµα
της αγωγής, που εµποδίζει τη συγκεκριµενοποίηση της διαφοράς, η οποία έχει αχθεί
σε δικαστική κρίση. Όταν το αγωγικό αίτηµα συντίθεται από περισσότερα κονδύλια,
ο περιορισµός του επιχειρείται παραδεκτά µόνον εφόσον διευκρινίζεται σε ποιά
κονδύλια αφορά ή όταν περιορίζεται αναλόγως κατά ποσοστό του όλου αιτήµατος
και επέρχεται έτσι αντίστοιχη µείωση όλων των κονδυλίων (ΟλΑΠ 30/2007).
Εξάλλου, ο περιορισµός του αιτήµατος της αγωγής µπορεί να γίνει, όχι µόνο µε τις
προτάσεις, σύµφωνα µε το άρθρο 223 του εν λόγω Κώδικα, αλλά, κατ' ανάλογη
εφαρµογή του άρθρου 297 ΚΠολ∆, και µε δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά,
ιδίως όταν πρόκειται για υπόθεση που δικάζεται κατά την ειδική διαδικασία, όπως
είναι και εκείνη των εργατικών διαφορών, όπου δεν είναι υποχρεωτική η υποβολή
προτάσεων.
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∆ιατάξεις:
ΑΚ: 904,
ΚΠολ∆: 223, 295, 297,
Β∆: 748/1966, άρθ. 1, 10,
Νόµοι: 435/1976, άρθ. 2,
∆ηµοσίευση: INLAW 2013
Χρόνος εργασίας - Υπερωριακή απασχόληση
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1317
Έτος: 2012
Σύντοµη Περίληψη:
- Υπερωριακή απασχόληση. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου.
- Στο άρθρο 4 του Ν. 2874/2000 προβλέπονται τα εξής: 1. Από 1.4.2001 σε
επιχειρήσεις για τις οποίες εφαρµόζεται το συµβατικό ωράριο εργασίας σαράντα (40)
ωρών την εβδοµάδα καταργείται η, κατά την κρίση του εργοδότη, υποχρέωση του
µισθωτού για υπερεργασιακή απασχόληση πέντε (5) ωρών την εβδοµάδα. 2. Στις ως
άνω επιχειρήσεις ο εργοδότης διατηρεί την ευχέρεια υπερωριακής απασχόλησης του
µισθωτού και ο µισθωτός αντίστοιχα υποχρεούται να παρέχει την εργασία του για
τρεις (3) ώρες πέραν του συµβατικού ωραρίου (41η, 42η και 43η ώρα) την εβδοµάδα
(ιδιόρρυθµη υπερωριακή απασχόληση). 3. Από 1.4.2001 η πέραν των σαράντα τριών
(43) ωρών την εβδοµάδα επιπλέον απασχόληση του µισθωτού στις επιχειρήσεις της
παραγράφου 1 θεωρείται υπερωριακή απασχόληση ως προς όλες τις νόµιµες
συνέπειες, διατυπώσεις και διαδικασίες έγκρισης. 4. Μισθωτοί απασχολούµενοι
υπερωριακά δικαιούνται για κάθε ώρα ιδιόρρυθµης υπερωριακής απασχόλησης και
νόµιµης υπερωριακής απασχόλησης µέχρι τη συµπλήρωση 120 ωρών ετησίως,
αµοιβή ίση µε το καταβαλλόµενο ωροµίσθιο προσαυξηµένο κατά 50%. Για την πέραν
των 120 ωρών υπερωριακή απασχόληση εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 1 του
ν. 435/1976. 5. Ο µισθωτός σε κάθε περίπτωση µη νόµιµης υπερωριακής
απασχόλησής του δικαιούται αποζηµίωση ίση µε το 250% του καταβαλλοµένου
ωροµισθίου για κάθε ώρα µη νόµιµης υπερωρίας (προσαύξηση 150% επί του
καταβαλλοµένου ωροµισθίου).
- Ο λόγος αναίρεσης από τον αριθµό 1 του άρθρου 559 ΚΠολ∆ ιδρύεται αν το
δικαστήριο της ουσίας προέβη σε εσφαλµένη ή µη υπαγωγή των πραγµατικών
διαπιστώσεων του στο εννοιολογικό περιεχόµενο του κανόνα ουσιαστικού δικαίου.
∆ιατάξεις:
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1,
Νόµοι: 2874/2000, άρθ. 4,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
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Χρόνος εργασίας - Υπερωριακή απασχόληση
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1318
Έτος: 2012
Σύντοµη Περίληψη:
- Παράνοµη υπερωριακή απασχόληση. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου.
- Κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 §§ 1 και 2 του Ν. 435/1976 οι µισθωτοί που
απασχολούνται νοµίµως πέραν από τα επιτρεπόµενα για κάθε κατηγορία ανώτατα
χρονικά όρια διάρκειας της ηµερήσιας εργασίας δικαιούνται αµοιβής για κάθε ώρα
τέτοιας απασχολήσεως, που είναι ίση προς το καταβαλλόµενο ωροµίσθιο αυξηµένο
κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 1 ποσοστά, ενώ οι µισθωτοί που παρέχουν µη
νόµιµη υπερωριακή εργασία δικαιούνται από την πρώτη ώρα πέραν των απαιτήσεών
τους από τον αδικαιολόγητο πλουτισµό και πρόσθετη αποζηµίωση ίση προς το 100%
του καταβαλλοµένου ωροµισθίου τους. Επί παροχής παράνοµης υπερωριακής
απασχόλησης οφείλεται στο µισθωτό, κατά τις αρχές του αδικαιολόγητου
πλουτισµού, το ποσό που ο εργοδότης θα κατέβαλλε ως βασική αµοιβή σε άλλο
µισθωτό, µε τις ικανότητες και τα προσόντα του απασχοληθέντος (χωρίς να
λαµβάνονται υπόψη οι λοιπές προσωπικές περιστάσεις του τελευταίου), αφού κατά το
ποσό τούτο, που δεν µπορεί να είναι κατώτερο από το νόµιµο ωροµίσθιο, καθίσταται
χωρίς νόµιµη αιτία πλουσιότερος ο εργοδότης από την υπερωριακή εργασία του
απασχοληθέντος µισθωτού Όταν δεν αναφέρεται στην αγωγή το περιστατικό του
αδικαιολόγητου πλουτισµού ο εργαζόµενος δικαιούται ευθέως εκ του νόµου (πέραν
των απαιτήσεών του από τον αδικαιολόγητο πλουτισµό) την προσαύξηση του 100%
λόγω της παράνοµης υπερωριακής απασχόλησης (ΑΠ 1204/2009).
- Στο άρθρο 4 του ν. 2874/2000 προβλέπονται τα εξής: 1. Από 1.4.2001 σε
επιχειρήσεις για τις οποίες εφαρµόζεται το συµβατικό ωράριο εργασίας σαράντα (40)
ωρών την εβδοµάδα καταργείται η, κατά την κρίση του εργοδότη, υποχρέωση του
µισθωτού για υπερεργασιακή απασχόληση πέντε(5) ωρών την εβδοµάδα . 2.Στις ως
άνω επιχειρήσεις ο εργοδότης διατηρεί την ευχέρεια υπερωριακής απασχόλησης του
µισθωτού και ο µισθωτός αντίστοιχα υποχρεούται να παρέχει την εργασία του για
τρεις (3)ώρες πέραν του συµβατικού ωραρίου (41η, 42η και 43η ώρα) την εβδοµάδα
(ιδιόρρυθµη υπερωριακή απασχόληση). 3. Από 1.4.2001 η πέραν των σαράντα τριών
(43) ωρών την εβδοµάδα επιπλέον απασχόληση του µισθωτού στις επιχειρήσεις της
παραγράφου 1 θεωρείται υπερωριακή απασχόληση ως προς όλες τις νόµιµες
συνέπειες, διατυπώσεις και διαδικασίες έγκρισης. 4. Μισθωτοί απασχολούµενοι
υπερωριακά δικαιούνται για κάθε ώρα ιδιόρρυθµης υπερωριακής απασχόλησης και
νόµιµης υπερωριακής απασχόλησης µέχρι τη συµπλήρωση 120 ωρών ετησίως,
αµοιβή ίση µε το καταβαλλόµενο ωροµίσθιο προσαυξηµένο κατά 50%. Για την πέραν
των 120 ωρών υπερωριακή απασχόληση εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 1 του
ν. 435/1976. 5. Ο µισθωτός σε κάθε περίπτωση µη νόµιµης υπερωριακής
απασχόλησής του δικαιούται αποζηµίωση ίση µε το 250% του καταβαλλοµένου
ωροµισθίου για κάθε ώρα µη νόµιµης υπερωρίας (προσαύξηση 150% επί του
καταβαλλοµένου ωροµισθίου).
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- Ο λόγος αναίρεσης από τον αριθµό 1 του άρθρου 559 ΚΠολ∆ ιδρύεται αν το
δικαστήριο της ουσίας προέβη σε εσφαλµένη ή µη υπαγωγή των πραγµατικών
διαπιστώσεών του στο εννοιολογικό περιεχόµενο του κανόνα ουσιαστικού δικαίου.
∆ιατάξεις:
ΚΠ∆: 559 αριθ. 1,
Νόµοι: 435/1976, άρθ. 1, 2,
Νόµοι: 2874/2000, άρθ. 4,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
Χρόνος εργασίας - Υπερωριακή απασχόληση
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 687
Έτος: 2012
Σύντοµη Περίληψη:
- Υπερωρίες µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας.
- Κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 8 του Ν.∆. 515/1970 "Περί χρονικών ορίων
εργασίας µισθωτών", όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε µε το άρθρο 1 του Ν.∆.
264/1973 (έχει ήδη αντικατασταθεί µε την παράγραφο 11 του άρθρου 74 του Ν.
3863/2010), "∆ι' αποφάσεων του Υπουργού Απασχολήσεως (Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης), εκδιδοµένων εκάστοτε µετά γνώµην του Ανωτάτου
Συµβουλίου Εργασίας, δύναται να χορηγείται κατά περίπτωσιν άδεια υπερωριακής
απασχολήσεως των µισθωτών πασών των επιχειρήσεων και εργασιών εν γένει, ως και
του ∆ηµοσίου και των Ν.Π.∆.∆. επί πλέον των δι' εκάστην κατηγορίαν
επιτρεποµένων ανωτάτων ορίων υπερωριακής απασχολήσεως, εις περιπτώσεις: α)
επειγούσης φύσεως εργασίας, η εκτέλεσις της οποίας κρίνεται απολύτως
επιβαλλοµένη ως µη επιδεχοµένη αναβολήν, β) εξαιρετικώς επειγούσης ανάγκης
εξυπηρετήσεως των Ενόπλων ∆υνάµεων, του ∆ηµοσίου και των Ν.Π.∆.∆. ∆ιά την
κατά τα ανωτέρω υπερωριακήν απασχόλησιν το ωροµίσθιον των µισθωτών
καταβάλλεται ηυξηµένον κατά 75%". Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι, αν ο
Υπουργός Εργασίας χορηγήσει άδεια υπερωριακής εργασίας πέραν από το
επιτρεπόµενο ανώτατο όριο διάρκειας της ηµερησίας εργασίας, η απασχόληση του
µισθωτού γίνεται νόµιµη σε όλη την χρονική έκτασή της, χωρίς να απαιτείται η
τήρηση από τον εργοδότη της επιδόσεως εγγράφου αναγγελίας στην αρµόδια
Επιθεώρηση Εργασίας. Οι αποφάσεις αυτές του Υπουργού Εργασίας είναι ατοµικές
και αφορούν συγκεκριµένη επιχείρηση ή υπηρεσία του ∆ηµοσίου ή Ν.Π.∆.∆. και
ορισµένους περιοριστικώς αναφεροµένους λόγους (επείγουσας φύσεως εργασία,
εξαιρετικώς επείγουσα ανάγκη εξυπηρετήσεως των Ενόπλων ∆υνάµεων, του
∆ηµοσίου και των Ν.Π.∆.∆.), εκδίδονται για κάθε συγκεκριµένη περίπτωση µετά
γνώµη του Ανωτάτου Συµβουλίου Εργασίας και δεν δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως. Οι αποφάσεις αυτές πρέπει να αναφέρουν την συγκεκριµένη
επιχείρηση ή την συγκεκριµένη υπηρεσία του ∆ηµοσίου ή του Ν.Π.∆.∆., τον αριθµό
των εργαζοµένων, για τους οποίους επιτρέπεται η, πέραν του ανωτάτου νοµίµου
ηµερησίου ωραρίου απασχολήσεως, εργασία, τον αριθµό των ωρών της κατά µήνα
υπερωριακής απασχολήσεως και το χρονικό διάστηµα, κατά το οποίο θα ισχύσει η
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απόφαση του Υπουργού. ∆εν απαιτείται δε να προσδιορίζονται ονοµαστικώς στην
απόφαση οι εργαζόµενοι, που θα εργασθούν υπερωριακώς, καθόσον ανάγεται στο
διευθυντικό δικαίωµα του εργοδότη να ορίσει, τηρώντας τους όρους της απόφασης
ως προς τον αριθµό των µισθωτών και τις ώρες υπερωριακής απασχολήσεως, ποιοι
από τους µισθωτούς αυτού θα εργασθούν νοµίµως υπερωριακά. Εξάλλου, η
διαπίστωση του γεγονότος ότι συντρέχει επείγουσας φύσεως εργασία, η εκτέλεση της
οποίας κρίνεται απολύτως επιβαλλόµενη και δεν επιδέχεται αναβολή, ή εξαιρετικώς
επείγουσα ανάγκη εξυπηρετήσεως των Ενόπλων ∆υνάµεων, του ∆ηµοσίου και των
Ν.Π.∆.∆., ανήκει αποκλειστικώς στην αρµόδια ∆ιοικητική Αρχή, ήτοι στον Υπουργό
Εργασίας, και η κρίση του περί της συνδροµής της ουσιαστικής αυτής προϋποθέσεως
δεν ελέγχεται από τα Πολιτικά ∆ικαστήρια.
∆ιατάξεις:
Ν∆: 515/1970, άρθ. 8,
Νόµοι: 264/1973, άρθ. 1,
Νόµοι: 3863/2010, άρθ. 74,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
Χρόνος εργασίας - Υπερωριακή απασχόληση
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 696
Έτος: 2012
Σύντοµη Περίληψη:
- Υπερωριακή απασχόληση. Υπουργική απόφαση.
- Κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 8 του Ν.∆. 515/1970 "Περί χρονικών ορίων
εργασίας µισθωτών", όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε µε το άρθρο 1 του Ν.∆.
264/1973 (έχει ήδη αντικατασταθεί µε την παράγραφο 11 του άρθρου 74 του Ν.
3863/2010), "∆ι' αποφάσεων του Υπουργού Απασχολήσεως (Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης), εκδιδοµένων εκάστοτε µετά γνώµην του Ανωτάτου
Συµβουλίου Εργασίας, δύναται να χορηγείται κατά περίπτωσιν άδεια υπερωριακής
απασχολήσεως των µισθωτών πασών των επιχειρήσεων και εργασιών εν γένει, ως και
του ∆ηµοσίου και των Ν.Π.∆.∆. επί πλέον των δι' εκάστην κατηγορίαν
επιτρεποµένων ανωτάτων ορίων υπερωριακής απασχολήσεως, εις περιπτώσεις: α)
επειγούσης φύσεως εργασίας, η εκτέλεσις της οποίας κρίνεται απολύτως
επιβαλλοµένη ως µη επιδεχοµένη αναβολήν, β) εξαιρετικώς επειγούσης ανάγκης
εξυπηρετήσεως των Ενόπλων ∆υνάµεων, του ∆ηµοσίου και των Ν.Π.∆.∆. ∆ιά την
κατά τα ανωτέρω υπερωριακήν απασχόλησιν το ωροµίσθιον των µισθωτών
καταβάλλεται ηυξηµένον κατά 75%". Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι, αν ο
Υπουργός Εργασίας χορηγήσει άδεια υπερωριακής εργασίας πέραν από το
επιτρεπόµενο ανώτατο όριο διάρκειας της ηµερησίας εργασίας, η απασχόληση του
µισθωτού γίνεται νόµιµη σε όλη την χρονική έκτασή της, χωρίς να απαιτείται η
τήρηση από τον εργοδότη της επιδόσεως εγγράφου αναγγελίας στην αρµόδια
Επιθεώρηση Εργασίας. Οι αποφάσεις αυτές του Υπουργού Εργασίας είναι ατοµικές
και αφορούν συγκεκριµένη επιχείρηση ή υπηρεσία του ∆ηµοσίου ή Ν.Π.∆.∆. και
ορισµένους περιοριστικώς αναφεροµένους λόγους (επείγουσας φύσεως εργασία,
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εξαιρετικώς επείγουσα ανάγκη εξυπηρετήσεως των Ενόπλων ∆υνάµεων, του
∆ηµοσίου και των Ν.Π.∆.∆.), εκδίδονται για κάθε συγκεκριµένη περίπτωση µετά
γνώµη του Ανωτάτου Συµβουλίου Εργασίας και δεν δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως. Οι αποφάσεις αυτές πρέπει να αναφέρουν την συγκεκριµένη
επιχείρηση ή την συγκεκριµένη υπηρεσία του ∆ηµοσίου ή του Ν.Π.∆.∆., τον αριθµό
των εργαζοµένων, για τους οποίους επιτρέπεται η, πέραν του ανωτάτου νοµίµου
ηµερησίου ωραρίου απασχολήσεως, εργασία, τον αριθµό των ωρών της κατά µήνα
υπερωριακής απασχολήσεως και το χρονικό διάστηµα, κατά το οποίο θα ισχύσει η
απόφαση του Υπουργού. ∆εν απαιτείται δε να προσδιορίζονται ονοµαστικώς στην
απόφαση οι εργαζόµενοι, που θα εργασθούν υπερωριακώς, καθόσον ανάγεται στο
διευθυντικό δικαίωµα του εργοδότη να ορίσει, τηρώντας τους όρους της απόφασης
ως προς τον αριθµό των µισθωτών και τις ώρες υπερωριακής απασχολήσεως, ποιοι
από τους µισθωτούς αυτού θα εργασθούν νοµίµως υπερωριακά. Εξάλλου, η
διαπίστωση του γεγονότος ότι συντρέχει επείγουσας φύσεως εργασία, η εκτέλεση της
οποίας κρίνεται απολύτως επιβαλλόµενη και δεν επιδέχεται αναβολή, ή εξαιρετικώς
επείγουσα ανάγκη εξυπηρετήσεως των Ενόπλων ∆υνάµεων, του ∆ηµοσίου και των
Ν.Π.∆.∆., ανήκει αποκλειστικώς στην αρµόδια ∆ιοικητική Αρχή, ήτοι στον Υπουργό
Εργασίας, και η κρίση του περί της συνδροµής της ουσιαστικής αυτής προϋποθέσεως
δεν ελέγχεται από τα Πολιτικά ∆ικαστήρια.
∆ιατάξεις:
Ν∆: 515/1970, άρθ. 8,
Ν∆: 264/1973, άρθ. 1,
Νόµοι: 3863/2010, άρθ. 74,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
Χρόνος εργασίας - Υπερωριακή απασχόληση
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 685
Έτος: 2012
Σύντοµη Περίληψη:
- Υπερωριακή απασχόληση.
- 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
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καταβάλλεται ηυξηµένον κατά 75%". Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι, αν ο
Υπουργός Εργασίας χορηγήσει άδεια υπερωριακής εργασίας πέραν από το
επιτρεπόµενο ανώτατο όριο διάρκειας της ηµερησίας εργασίας, η απασχόληση του
µισθωτού γίνεται νόµιµη σε όλη την χρονική έκτασή της, χωρίς να απαιτείται η
τήρηση από τον εργοδότη της επιδόσεως εγγράφου αναγγελίας στην αρµόδια
Επιθεώρηση Εργασίας. Οι αποφάσεις αυτές του Υπουργού Εργασίας είναι ατοµικές
και αφορούν συγκεκριµένη επιχείρηση ή υπηρεσία του ∆ηµοσίου ή Ν.Π.∆.∆. και
ορισµένους περιοριστικώς αναφεροµένους λόγους (επείγουσας φύσεως εργασία,
εξαιρετικώς επείγουσα ανάγκη εξυπηρετήσεως των Ενόπλων ∆υνάµεων, του
∆ηµοσίου και των Ν.Π.∆.∆.), εκδίδονται για κάθε συγκεκριµένη περίπτωση µετά
γνώµη του Ανωτάτου Συµβουλίου Εργασίας και δεν δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως. Οι αποφάσεις αυτές πρέπει να αναφέρουν την συγκεκριµένη
επιχείρηση ή την συγκεκριµένη υπηρεσία του ∆ηµοσίου ή του Ν.Π.∆.∆., τον αριθµό
των εργαζοµένων, για τους οποίους επιτρέπεται η, πέραν του ανωτάτου νοµίµου
ηµερησίου ωραρίου απασχολήσεως, εργασία, τον αριθµό των ωρών της κατά µήνα
υπερωριακής απασχολήσεως και το χρονικό διάστηµα, κατά το οποίο θα ισχύσει η
απόφαση του Υπουργού. ∆εν απαιτείται δε να προσδιορίζονται ονοµαστικώς στην
απόφαση οι εργαζόµενοι, που θα εργασθούν υπερωριακώς, καθόσον ανάγεται στο
διευθυντικό δικαίωµα του εργοδότη να ορίσει, τηρώντας τους όρους της απόφασης
ως προς τον αριθµό των µισθωτών και τις ώρες υπερωριακής απασχολήσεως, ποιοι
από τους µισθωτούς αυτού θα εργασθούν νοµίµως υπερωριακά. Εξάλλου, η
διαπίστωση του γεγονότος ότι συντρέχει επείγουσας φύσεως εργασία, η εκτέλεση της
οποίας κρίνεται απολύτως επιβαλλόµενη και δεν επιδέχεται αναβολή, ή εξαιρετικώς
επείγουσα ανάγκη εξυπηρετήσεως των Ενόπλων ∆υνάµεων, του ∆ηµοσίου και των
Ν.Π.∆.∆., ανήκει αποκλειστικώς στην αρµόδια ∆ιοικητική Αρχή, ήτοι στον Υπουργό
Εργασίας, και η κρίση του περί της συνδροµής της ουσιαστικής αυτής προϋποθέσεως
δεν ελέγχεται από τα Πολιτικά ∆ικαστήρια.
∆ιατάξεις:
ΚΠολ∆: 226, 242,
Ν∆: 515/1970,
Ν∆: 264/1973, άρθ. 1,
Νόµοι: 3863/2010, άρθ. 74,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
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