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Αµοιβή εργασίας - Αµοιβή σύµφωνα µε τη ΣΣΕ. 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 762 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Μοιβή εργαζοµένων ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθµών. Παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 4, 5, 6 παρ. 3 εδ' α' και β' και παρ. 4 
Ν. 1866/1989 και του άρθρου 1 παρ. 23 Ν. 2328/1995, που ισχύει από 8-8-95, 
συνάγεται ότι µε τις επιχειρησιακές Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας (άρθ. 3 παρ. 5 
και 6 παρ. 1β' του νόµου 1876/1990) τακτικών και εκτάκτων υπαλλήλων και 
δηµοσιογράφων της ΕΡΤ-ΑΕ αµείβονται και οι εργαζόµενοι σε ιδιωτικούς 
τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθµούς, οι οποίοι λειτουργούν ύστερα από τη 
σύναψη συµβάσεως παραχωρήσεως µη κρατικής τηλεοράσεως, εφόσον δεν έχουν 
υπογραφεί γι' αυτούς ειδικές ΣΣΕ. Τούτο ισχύει και για τους ραδιοτηλεοπτικούς 
σταθµούς που έχουν προσωρινή άδεια λειτουργίας, οι οποίοι, σύµφωνα µε τη διάταξη 
του άρθρου 17 παρ. 1 Ν. 2644/1998, που ισχύει από 24-3-98 και δεν έχει αναδροµική 
ισχύ, θεωρούνται ως "νοµίµως λειτουργούντες" προσωρινά και µέχρι τη χορήγηση 
των αδειών λειτουργίας ή την απόρριψη της αιτήσεώς τους, µετά την ολοκλήρωση 
του προβλεπόµενου στο άρθρο 2 παρ. 5, περιπτώσεις γ' και δ' του Ν. 2328/1995, 
ελέγχου συνδροµής των νόµιµων προϋποθέσεων ή της επάρκειας της τεχνικής 
µελέτης. Η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 23 Ν. 2328/1995 αντικαταστάθηκε µε το 
άρθρο 22 Ν. 3166/2003 που ισχύει από 2-7-2003, κατά το οποίο "Οι επιχειρήσεις στις 
οποίες χορηγείται άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας τηλεοπτικού 
σταθµού ελεύθερης λήψης, υποχρεούνται να συνάπτουν είτε οι ίδιες απευθείας είτε ο 
συλλογικός φορέας στον οποίο συµµετέχουν, συλλογικές συµβάσεις εργασίας µε το 
κάθε είδους απασχολούµενο σ' αυτές προσωπικό. Εάν οι ανωτέρω συλλογικές 
συµβάσεις εργασίας δεν υπογραφούν, θα ισχύουν για το προσωπικό που εκτελεί 
δηµοσιογραφική εργασία, οι αντίστοιχες συλλογικές συµβάσεις, που συνάπτει η 
Ένωση Συντακτών Ηµερησίων Εφηµερίδων Αθηνών. Αντιστοίχως για το τεχνικό, 
διοικητικό και λοιπό προσωπικό θα ισχύουν οι συλλογικές συµβάσεις εργασίας, που 
εφαρµόζονται για το προσωπικό που ασκεί οµοειδή ή παρεµφερή εργασία σε άλλες 
επιχειρήσεις µε συναφές αντικείµενο, όπως αυτές καθορίζονται κάθε φορά µε κοινή 
απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Τύπου και 
ΜΜΕ, που εκδίδεται εντός του πρώτου εξαµήνου κάθε έτους".  
- Κατά τις συνδυασµένες διατάξεις των άρθρων 648, 649 και 653 ΑΚ, ο µισθός, που 
ως τέτοιος θεωρείται το αντάλλαγµα που δίνει ή οφείλει να δώσει ο εργοδότης στο 
µισθωτό του από την παρασχεθείσα εργασία, διακρίνεται σε συµβατικό, που είναι 
αυτός που συµφωνείται µε τη σύµβαση, νόµιµο που είναι αυτός που καθορίζεται από 
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το νόµο ή από κανονιστική διάταξη ΣΣΕ ή ∆Α ή Κανονισµού νοµοθετικής ισχύος ή 
Υπουργικής αποφάσεως κατ' εξουσιοδότηση νόµου, και συνηθισµένο, που οφείλεται 
όταν δεν έχει συµφωνηθεί µε τη σύµβαση εργασίας και δεν προβλέπεται νόµιµος από 
ισχύουσα κανονιστική ή νοµοθετική διάταξη και είναι αυτός που συνήθως 
καταβάλλουν άλλοι εργοδότες για την ίδια εργασία σε εργαζόµενους µε την ίδια 
ειδικότητα, τα ίδια προσόντα και ηλικία, στον ίδιο τόπο και µε τις ίδιες συνθήκες. 
Από τις παραπάνω διατάξεις προκύπτει, ότι µετά την ισχύ του Ν. 3166/2003, δηλαδή 
από 2-7-2003, ο προσδιορισµός των αποδοχών του τεχνικού, διοικητικού και λοιπού, 
πλην των δηµοσιογράφων, προσωπικού, εξαρτάται από την κατ' εξουσιοδότηση του 
νόµου αυτού έκδοση της πιο πάνω Κοινής Υπουργικής Αποφάσεως. Μέχρι να 
εκδοθεί η απόφαση αυτή, η διάταξη του άρθρου 22, κατά το µέρος που αναφέρεται 
στο τεχνικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό των επιχειρήσεων, στις οποίες έχει 
εκδοθεί άδεια ιδρύσεως, εγκαταστάσεως και λειτουργίας τηλεοπτικού σταθµού, είναι 
ανενεργός και µη εφαρµοστέα. Έτσι, στους εν λόγω µισθωτούς οφείλεται ο 
συµβατικός µισθός και αν δεν προβλέπεται αυτός από τη σύµβαση, καταβάλλεται ο 
συνηθισµένος µισθός, υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι δεν προσδιορίζεται ο 
µισθός αυτός από άλλη κανονιστική ή νοµοθετική διάταξη. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 648, 649, 653,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1,  
Νόµοι: 1866/1989, άρθ. 4, 5, 6,  
Νόµοι: 2328/1995, άρθ. 1,  
Νόµοι: 2644/1998, άρθ. 17,  
Νόµοι: 3166/2003, άρθ. 22,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αµοιβή εργασίας - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1790 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Κτηµατολόγιο ΑΕ. Πρόσθετη παροχή του άρθρου 23 παρ. 4 του Ν. 2664/1998. 
Αδικαιολόγητος πλουτισµός. Παραβίαση κανόνα ουσιστικού δικαίου. Εκπλήρωση 
παροχής σύµφωνα µε την καλή πίστη. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. 
- Με το άρθρο 23 παρ. 1 του Ν. 2664/1998 "Εθνικό Κτηµατολόγιο και άλλες 
διατάξεις" ορίζεται, ότι "από την έναρξη ισχύος του Κτηµατολογίου τα έµµισθα ή 
άµισθα Υποθηκοφυλακεία, στων οποίων την τοπική αρµοδιότητα εµπίπτουν οι 
κτηµατογραφηµένες περιοχές, λειτουργούν ως Κτηµατολογικά Γραφεία". Η παραγρ. 
4 του ίδιου άρθρου ορίζει, ότι "Κατά τη µεταβατική περίοδο λειτουργίας έµµισθων 
Υποθηκοφυλακείων ως Κτηµατολογικών Γραφείων παραµένει αµετάβλητη η 
υπηρεσιακή και µισθολογική κατάσταση του προσωπικού τους και η σχέση τους µε 
οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών ∆ικαιοσύνης 
και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων, η οποία εκδίδεται ύστερα από 
πρόταση του Οργανισµού Κτηµατολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος, ορίζεται ο 
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αριθµός και τα ειδικότερα προσόντα για την πρόσληψη πρόσθετου προσωπικού κατά 
τη µεταβατική περίοδο για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας έµµισθων 
Υποθηκοφυλακείων ως Κτηµατολογικών Γραφείων. Έως την πρόσληψη του 
προσωπικού αυτού, η κάλυψη των λειτουργικών αναγκών τους γίνεται µε προσωπικό 
που διαθέτει στα Υποθηκοφυλακεία η Α. Ε. "Κτηµατολόγιο Ανώνυµη Εταιρεία", η 
οποία και αµείβει το προσωπικό αυτό. Με όµοια προς την προβλεπόµενη σε αυτή την 
παράγραφο παραπάνω κοινή υπουργική απόφαση ρυθµίζονται τεχνικού ή 
λεπτοµερειακού χαρακτήρα ζητήµατα που αφορούν στον τρόπο διάθεσης του εν λόγω 
προσωπικού από την Α. Ε. "Κτηµατολόγιο Ανώνυµη Εταιρεία". Με την ίδια αυτή 
απόφαση ή µε όµοια κοινή υπουργική απόφαση µπορεί επίσης να ορίζεται πρόσθετη 
αµοιβή για το προσωπικό που υπηρετεί κατά την έκδοσή της. Η καταβολή της 
πρόσθετης αυτής αµοιβής βαρύνει την Α. Ε. "Κτηµατοτολόγιο Ανώνυµη Εταιρεία"". 
Εξάλλου, η παραγρ. 5γ του ίδιου άρθρου ορίζει, µεταξύ άλλων, ότι µε την έναρξη της 
µεταβατικής περιόδου ο υποθηκοφύλακας προΐσταται του Υποθηκοφυλακείου και ως 
Κτηµατολογικού Γραφείου. Τέλος, στην παραγρ. 7 του αυτού ως άνω άρθρου 
ορίζεται, ότι "η κατά τις προηγούµενες παραγράφους µεταβατική λειτουργία των 
Υποθηκοφυλακείων ως Κτηµατολογικών Γραφείων λήγει µε τη σύσταση 
Κτηµατολογικού Γραφείου, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 5". Από τις 
πιο πάνω διατάξεις προκύπτει, ότι κατά τη µεταβατική περίοδο λειτουργίας των 
εµµίσθων Υποθηκοφυλακείων και ως Κτηµατολογικών Γραφείων, ο 
υποθηκοφύλακας τοποθετείται εκ του νόµου προϊστάµενος του αντίστοιχου 
Κτηµατολογικού Γραφείου χωρίς να απαιτείται σύναψη συµβάσεως εξαρτηµένης 
εργασίας µεταξύ αυτού και της Α.Ε. µε την επωνυµία "Κτηµατολόγιο Ανώνυµη 
Εταιρεία", κατά την έννοια των άρθρων 361 και 648 Α.Κ. (περί ενοχής από σύµβαση 
και περί συµβάσεως εργασίας, αντίστοιχα), για την ανάθεση σ' αυτόν των σχετικών 
καθηκόντων. Επίσης, η πρόσθετη παροχή του άρθρου 23 παρ.4 του Ν. 2664/1998, η 
οποία µπορεί να χορηγηθεί και σ' αυτόν, δεν µπορεί να καταστεί συµβατική, αφού η 
καταβολή της ρυθµίζεται από το νόµο και για τη χορήγησή της απαιτείται η έκδοση 
κοινής αποφάσεως των Υπουργών ∆ικαιοσύνης και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και 
∆ηµόσιων Έργων, άλλως είναι παράνοµη. 
- Κατά το άρθρο 904 ΑΚ, όποιος έγινε πλουσιότερος χωρίς νόµιµη αιτία από την 
περιουσία ή µε ζηµία άλλου έχει υποχρέωση να αποδώσει την ωφέλεια. Τούτο 
συµβαίνει και στην περίπτωση άκυρης συµβάσεως, στην οποία η παροχή 
πραγµατοποιείται για αιτία παράνοµη. Όταν, όµως, ο πλουτισµός επήλθε από νόµιµη 
αιτία, ήτοι αµέσως από διάταξη νόµου (causa ex lege) και χωρίς κάποια παροχή προς 
τον ωφεληθέντα, τότε δεν γεννάται αξίωση προς απόδοση του πλουτισµού, εκτός αν 
τούτο επιβάλλεται από διάταξη νόµου.  
- Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 288 ΑΚ, ο οφειλέτης έχει υποχρέωση να 
εκπληρώσει την παροχή, όπως απαιτεί η καλή πίστη, αφού ληφθούν υπόψη και τα 
συναλλακτικά ήθη. Η καθιερούµενη από την άνω διάταξη αρχή της καλόπιστης 
εκτέλεσης των ενοχών εφαρµόζεται σε κάθε δικαιοπρακτική σχέση, λειτουργεί δε ως 
συµπληρωµατική των δικαιοπρακτικών βουλήσεων και ως διορθωτική αυτών.  
- Ο αναιρετικός λόγος, που προβλέπεται από το αρθρ. 559 αρ. 1 του ΚΠολ∆ ιδρύεται, 
αν παραβιάσθηκε κανόνας ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο περιλαµβάνονται και οι 
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ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών. Ο κανόνας δικαίου παραβιάζεται, αν δεν 
εφαρµοσθεί ενώ συνέτρεχαν οι πραγµατικές προϋποθέσεις για την εφαρµογή του ή, 
αν εφαρµοσθεί ενώ δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις αυτές, καθώς και αν εφαρµοσθεί 
εσφαλµένα, η δε παραβίαση εκδηλώνεται είτε µε ψευδή ερµηνεία, 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. Η 
παραβίαση κανόνα του ουσιαστικού δικαίου, που προβλέπεται ως λόγος αναίρεσης 
από την ανωτέρω διάταξη, είναι δυνατό να έχει ως περιεχόµενο, πλην άλλων, την 
αιτίαση ότι η αγωγή, επί της οποίας έκρινε σε δεύτερο βαθµό το ∆ικαστήριο, που 
εξέδωσε την προσβαλλόµενη τελεσίδικη απόφαση, απορρίφθηκε ως µη νόµιµη, ενώ 
θα έπρεπε να γίνει το αντίθετο, σύµφωνα µε το συγκεκριµένο κανόνα δικαίου 
(ουσιαστικού), που κατά το αναιρετήριο παραβιάστηκε (ΟλΑΠ 8/2011, 7/2011, 
28/1998).  
- Από τη διάταξη του άρθρου 559 αριθµ. 11 περ. γ' του ΚΠολ∆, κατά την οποία 
αναίρεση επιτρέπεται, αν το δικαστήριο παρά το νόµο δεν έλαβε υπόψη του 
αποδεικτικά µέσα που οι διάδικοι επικαλέστηκαν και προσκόµισαν, συνάγεται ότι ο 
λόγος αυτός δεν ιδρύεται, αν το δικαστήριο δεν εισήλθε στην έρευνα της ουσίας της 
διαφοράς, ώστε να επιβάλλεται η λήψη υπόψη των άνω αποδεικτικών µέσων, αλλ' 
απέρριψε την αγωγή, ως µη νόµιµη, όπως επί του προκειµένου το Εφετείο µε την 
προσβαλλόµενη απόφαση του, κατά τα προεκτεθέντα. Γι' αυτό ο τέταρτος και 
τελευταίος, εκ του άρθρου 559 αρ. 11 περ. γ' ΚΠολ∆, λόγος αναιρέσεως, µε τον οποίο 
ο αναιρεσείων προβάλλει την αιτίαση, ότι το Εφετείο, παρά το νόµο, δεν έλαβε 
υπόψη τη νοµίµως επικληθείσα ενώπιόν του από µέρους του δικαστική οµολογία της 
αντιδίκου του, περιεχόµενη στις έγγραφες προτάσεις της ενώπιον του πρωτοβάθµιου 
∆ικαστηρίου, η οποία, κατ' αρθρ. 339 ΚΠολ∆, αποτελεί αποδεικτικό µέσο, πρέπει να 
απορριφθεί ως απαράδεκτος.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 288, 361, 648, 904, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 11γ, 
Νόµοι: 2664/1998, άρθ. 23,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αµοιβή εργασίας - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 80 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Όροι αµοιβής και εργασίας των οδηγών πάσης φύσεως φορτηγών κ.λπ. αυτοκινήτων 
που απασχολούνται σε οιονδήποτε εργοδότη της χώρας. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Σύµφωνα µε το άρθρο 2 της υπ' αριθµ. 14/2006 ΣΣΕ για τους όρους αµοιβής και 
εργασίας των οδηγών πάσης φύσεως φορτηγών κ.λπ. αυτοκινήτων που 
απασχολούνται σε οιονδήποτε εργοδότη της χώρας, που κηρύχτηκε υποχρεωτική για 
όλους τους εργαζόµενους του επαγγέλµατος στον κλάδο που αυτή αφορά µε την υπ' 
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αριθµ. 11981/2006 Υπουργική απόφαση, ο βασικός µισθός των παραπάνω στο άρθρο 
1 αναφεροµένων µισθωτών, όπως είχε διαµορφωθεί στις 31-12-2005 µε βάση το 
άρθρο 2 της ∆Α 9/2005, ορίζεται από 1η Ιανουαρίου 2006 στο ποσό των 786 ευρώ 
και από 1η Ιουλίου 2006 στο ποσό των 814 ευρώ. Στο άρθρο 7 της ίδιας ΣΣΕ µε τον 
τίτλο "∆ιατήρηση διατάξεων" αναφέρονται τα εξής: Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να 
ισχύουν όλες οι µη τροποποιούµενες µε την παρούσα διατάξεις της ∆Α 9/2005, 
καθώς και των οµοίων ρυθµίσεων όλων των προηγουµένων ετών. Τυχόν 
καταβαλλόµενες αποδοχές ανώτερες από αυτές που προκύπτουν µε την εφαρµογή της 
παρούσας δεν µειώνονται και τυχόν ευνοϊκότεροι όροι εργασίας δεν θίγονται και 
εξακολουθούν να ισχύουν. 
- Με το άρθρο 5 της ∆Α 20/2004 το οποίο εξακολούθησε να ισχύει κατά τα ανωτέρω 
και µετά την ισχύ των 9/2005 και 14/2006 ΣΣΕ ορίζονται τα χορηγούµενα επιδόµατα 
στους παραπάνω µισθωτούς τα οποία διακρίνονται σε ποσοστιαία επιδόµατα και 
επιδόµατα σε ευρώ. Ποσοστιαία επιδόµατα είναι: το επίδοµα γάµου, τέκνων και το 
επίδοµα χρόνου υπηρεσίας σε οποιονδήποτε εργοδότη το οποίο υπολογίζεται, ως 
ποσοστό του βασικού µισθού, ανάλογα µε τα έτη υπηρεσίας - προϋπηρεσίας του 
µισθωτού, ως ακολούθως: 6% για όσους έχουν συµπληρώσει ένα (1) χρόνο 
υπηρεσίας/προϋπηρεσίας, 10% για όσους έχουν συµπληρώσει τρία (3) χρόνια, 13% 
για όσους έχουν συµπληρώσει έξι (6) χρόνια, 16% για όσους έχουν συµπληρώσει 
εννιά (9) χρόνια, 18% για όσους έχουν συµπληρώσει δώδεκα χρόνια, 22% για όσους 
έχουν συµπληρώσει δέκα πέντε (15) χρόνια, 25% για όσους έχουν συµπληρώσει δέκα 
οκτώ (18) χρόνια, 27% για όσους έχουν συµπληρώσει είκοσι ένα (21) χρόνια, 31% 
για όσους έχουν συµπληρώσει είκοσι τέσσερα (24) χρόνια, 33% για όσους έχουν 
συµπληρώσει είκοσι επτά (27) χρόνια, 36% για όσους έχουν συµπληρώσει τριάντα 
(30) χρόνια και 42% για όσους έχουν συµπληρώσει τριάντα τρία (33) χρόνια, 
υπηρεσίας/ προϋπηρεσίας. Τα ανωτέρω επιδόµατα καταβάλλονται στους δικαιούχους 
από την πρόσληψή τους, εφόσον αυτοί υποβάλλουν τα σχετικά πιστοποιητικά 
οικογενειακής κατάστασης και προϋπηρεσίας. Εάν τα εν λόγω πιστοποιητικά δεν 
επιδοθούν στον εργοδότη µέχρι το τέλος του πρώτου µηνός εργασίας τους, η 
καταβολή του επιδόµατος αρχίζει από την πρώτη του µηνός που έπεται της υποβολής 
των οικείων πιστοποιητικών. Στα επιδόµατα σε ευρώ περιλαµβάνονται µεταξύ 
άλλων: α) Επίδοµα ειδικών συνθηκών: "Χορηγείται επίδοµα ειδικών συνθηκών 
ειδικώς και αποκλειστικά στους οδηγούς φορτηγών αυτοκινήτων ωφελίµου φορτίου 
πάνω από 25 τόνους, καθώς και στους οδηγούς ρυµουλκών αυτοκινήτων 
ανεξαρτήτως ωφελίµου φορτίου, στο ποσό των 20,00 ευρώ µηνιαίως. β) Επίδοµα 
εξοµάλυνσης µισθολογικών διαφορών: "Χορηγούνται 25,00 ευρώ µηνιαίως για τους 
αγάµους µισθωτούς και 15,00 ευρώ µηνιαίως για τους εγγάµους χωρίς παιδιά 
µισθωτούς". Και γ) Επίδοµα Πολυετούς υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη: "Στους 
οδηγούς αυτοκινήτων που υπάγονται στην παρούσα, οποιουδήποτε τύπου και 
ωφελίµου φορτίου, χορηγείται από την 1-1-2004 επίδοµα πολυετούς υπηρεσίας στον 
ίδιο εργοδότη ως εξής: 10,00 ευρώ για όσους έχουν συµπληρώσει δύο (2) χρόνια 
εργασίας στον ίδιο εργοδότη". Από την πιο πάνω ρύθµιση που αναφέρεται στο 
επίδοµα χρόνου υπηρεσίας σε οποιονδήποτε εργοδότη προκύπτει ότι, εάν δεν 
πρόκειται για προϋπηρεσία στον ίδιο εργοδότη οπότε ο τελευταίος οφείλει οίκοθεν να 
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καταβάλλει το νόµιµο µισθό της αντίστοιχης µισθολογικής κλίµακας µε βάση την 
προϋπηρεσία αρχίζει από την κατά τα παραπάνω υποβολή στον εργοδότη κάποιου εκ 
των ως άνω προβλεποµένων πιστοποιητικών προϋπηρεσίας. Ο τύπος αυτός 
αποδείξεως της προϋπηρεσίας αποσκοπεί να καθιερώσει ασφαλή τρόπο γνώσεως 
αυτής από τον εργοδότη και κατά συνέπεια δεν απαιτείται η τήρησή του εάν η 
προϋπηρεσία ήταν γνωστή στον εργοδότη ή εάν συνοµολογείται από αυτόν, ενώ 
εξάλλου δεν αποκλείεται η απόδειξη της γνώσεως του εργοδότη µε οποιονδήποτε 
τρόπο. Τα ανωτέρω ισχύουν αναλόγως και για την προς τον εργοδότη γνωστοποίηση 
της οικογενειακής κατάστασης του µισθωτού. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 19,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Αρχή ισότητας - Ιση αµοιβή 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 697 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Αρχή της ισότητας. Κίνητρα αποδοτικότητας. ΕΚΑΒ. Αναιρείται η προσβαλλόµενη 
αόφαση. 
- Από την αρχή της ισότητας, που καθιερώνεται από το άρθρο 4 παρ.1 του 
Συντάγµατος, προκύπτει ότι οι νόµοι, καθώς και οι κανονιστικού περιεχοµένου 
διατάξεις που εκδίδονται µετά από νοµοθετική εξουσιοδότηση, κατά τη ρύθµιση 
ουσιωδώς οµοίων καταστάσεων και κατηγοριών προσώπων δεν µπορούν να 
επιχειρούν αυθαιρέτως δυσµενείς διακρίσεις σε βάρος ορισµένης κατηγορίας 
εργαζοµένων που παρέχουν υπό τις αυτές συνθήκες όµοια εργασία, εκτός αν η 
διαφορετική ρύθµιση δεν είναι αυθαίρετη αλλά επιβάλλεται από λόγους γενικότερου 
κοινωνικού ή δηµοσίου συµφέροντος, οπότε οι εργαζόµενοι για τους οποίους 
συντρέχουν οι λόγοι αυτοί αποτελούν ιδιαίτερη κατηγορία. Η ισότητα αµοιβής 
µεταξύ εργαζοµένων µε σχέση ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στην ίδια κατηγορία 
και παρέχουν την ίδια υπό τις αυτές συνθήκες εργασία επιβάλλεται και από το άρθρο 
22 παρ. 1 εδ. β' του Συντάγµατος το οποίο αποτελεί ειδικότερη εκδήλωση της αρχής 
της ισότητας του άρθρου 4 παρ. 1 του Συντάγµατος (ΟλΑΠ 15/1999). Συνεπώς, αν 
γίνει µε νόµο ειδική ρύθµιση για ορισµένη κατηγορία προσώπων και αποκλείεται από 
τη ρύθµιση αυτή κατά αδικαιολόγητη δυσµενή διάκριση άλλη κατηγορία προσώπων 
για την οποία συντρέχει ο ίδιος λόγος που δικαιολογεί την ειδική αυτή µεταχείριση, η 
διάκριση είναι ανίσχυρη ως αντισυνταγµατική και προς αποκατάσταση της 
συνταγµατικής αρχής της ισότητας πρέπει να εφαρµοσθεί η νοµοθετική ρύθµιση και 
για εκείνους εις βάρος των οποίων έγινε η δυσµενής διάκριση, διότι µόνο µε τον 
τρόπο αυτό αίρεται η κατά παράβαση των άνω διατάξεων του Συντάγµατος 
δηµιουργούµενη ανισότητα (ΟλΑΠ 12/1992). Ο κανόνας όµως αυτός δεν 
εφαρµόζεται επί συγκεκριµένης, βάσει διατάξεως νόµου, παροχής προς ορισµένη 
κατηγορία µισθωτών σε σχέση µε µισθωτούς, οι οποίοι ανήκουν σε διαφορετικές 
κατηγορίες, όπως είναι αυτοί που έχουν διαφορετικό εργοδότη και διαφορετικούς, 
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ενόψει του είδους της εργασίας τους, όρους απασχολήσεως και απολαβών. Ούτε 
επιτρέπεται η σύγκριση να γίνει επιλεκτικά µε βάση ορισµένη µόνο µισθολογική 
παροχή χωρίς συσχετισµό προς το ευρύτερο σύνολο αποδοχών, στο οποίο αυτή 
περιλαµβάνεται.  
- Με το άρθρο 13 παρ. 1 του Ν. 2470/1997 ορίστηκε ότι: "Για την αύξηση της 
αποδοτικότητας των υπαλλήλων, την ενίσχυση της προσαρµογής στις νέες 
τεχνολογίες και απαιτήσεις, τη βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη, καθώς και για 
την πρόσθετη αυτών εργασία προς αντιµετώπιση αυξηµένων υπηρεσιακών αναγκών, 
χορηγείται µηνιαίως χρηµατικό ποσό ως κίνητρο απόδοσης". Κατ' εξουσιοδότηση του 
νόµου αυτού και του άρθρου 8 παρ. 3α, β του Ν. 2430/1996 εκδόθηκε η 
2/89151/0022/4.12.2000 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονοµικών - Υγείας και Πρόνοιας 
(ΦΕΚ Β 97/31.1.2001) σύµφωνα µε την οποία, για την αντιµετώπιση των ιδιαιτέρως 
αυξηµένων υπηρεσιακών αναγκών που απορρέουν από την υλοποίηση των 
προγραµµατισµένων µεταρρυθµίσεων στο χώρο της Υγείας, χορηγήθηκε αποζηµίωση 
ύψους 100.000 δρχ. κατά µήνα στους υπαλλήλους που υπηρετούν στην Κεντρική 
Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας για το χρονικό διάστηµα από 
1.6.2000 έως 30.6.2001, ως εξής: α) Στους µονίµους και µε σύµβαση αορίστου 
χρόνου υπαλλήλους που κατέχουν θέση στον Οργανισµό του Υπουργείου Υγείας 
Πρόνοιας (Π∆ 90/2001) β)... Η καταβολή του ποσού στους δικαιούχους θα γίνεται 
δεδουλευµένα και η πληρωµή θα διενεργείται στο τέλος κάθε διµήνου µε ειδικές 
µισθοδοτικές καταστάσεις και θα υπόκειται στις νόµιµες κρατήσεις των προσθέτων 
αµοιβών και σε παρακράτηση φόρου ... . Η αποζηµίωση αυτή δεν θα καταβάλλεται 
στους υπαλλήλους της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου, για το χρονικό 
διάστηµα που υπηρετούν µε απόσπαση σε άλλες υπηρεσίες. Με την 2/65814/0022/ 
12.11.2001 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονοµικών - Υγείας και Πρόνοιας (ΦΕΚ Β 
1523/13.11.2001) παρατάθηκε η ισχύς της ανωτέρω Κ.Υ.Α. µέχρι 31.12.2001. 
Περαιτέρω, σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ. 1 και 2 του Ν. 1579/1985 "Ρυθµίσεις για 
την εφαρµογή και ανάπτυξη του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και άλλες διατάξεις" 
συνιστάται Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία Εθνικό Κέντρο Άµεσης Βοήθειας, που 
υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, µε έδρα την Αθήνα. Σκοπός του ΕΚΑΒ είναι ο συντονισµός της 
παροχής σε έκτακτες περιπτώσεις άµεσης βοήθειας και επείγουσας ιατρικής 
φροντίδας στους πολίτες και η µεταφορά των πολιτών αυτών σε µονάδες παροχής 
υπηρεσιών υγείας.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1,  
Σ: 4, 22,  
ΥΑ: 2/89151/0022/4.12.2000, 2/65814/0022/12.11.2001, 
Νόµοι: 1579/1985, άρθ. 7,  
Νόµοι: 2430/1996, άρθ. 8,  
Νόµοι: 2470/1997, άρθ. 13, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
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Αρχή της ίσης µεταχείρισης - Επιδόµατα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1511 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αρχή ίσης µεταχείρισης. Οικογενειακό επίδοµα. Παραγραφή κατά ∆ηµοσίου. 
- Από τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 1 του Συντάγµατος, κατά την ποία οι έλληνες 
είναι ίσοι ενώπιον του νόµου, συνάγεται ότι το Σύνταγµα θεσπίζει και την ισότητα 
του νόµου έναντι των ελλήνων πολιτών, υπό την έννοια ότι ο νοµοθέτης δεσµεύεται, 
όταν ρυθµίζει ουσιωδώς όµοια πράγµατα, σχέσεις ή καταστάσεις, που αφορούν 
περισσότερες κατηγορίες προσώπων, να µη εισάγει αδικαιολόγητες εξαιρέσεις και 
διακρίσεις, εκτός αν αυτές επιβάλλονται από λόγους γενικότερου κοινωνικού ή 
δηµοσίου συµφέροντος, την ύπαρξη των οποίων ελέγχουν τα δικαστήρια. Εποµένως, 
αν προβλεφθεί µε νόµο δικαιολογηµένη ειδική ρύθµιση για ορισµένη κατηγορία 
προσώπων και αποκλεισθεί άλλη κατηγορία, ως προς την οποία συντρέχει ο ίδιος 
λόγος, που οδήγησε στην ως άνω ειδική µεταχείριση, η διάταξη, η οποία εισάγει τη 
δυσµενή αυτή διάκριση, είναι ανίσχυρη, ως αντισυνταγµατική (ΟλΑΠ 15/1995).  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 8 και 11 παρ. 1 και 6 του Ν. 1505/1984, όπως το 
δεύτερο άρθρο ισχύει κατά την παρ. 1 µετά τη µερική αντικατάσταση του µε το 
άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 1810/1988 και κατά την παρ. 6 µετά το άρθρο 52 παρ. 11 του 
Ν. 1591/1986, προκύπτει ότι το οικογενειακό επίδοµα, που προβλέπεται, παρέχεται 
στους εγγάµους υπαλλήλους, που αφορούν οι εν λόγω διατάξεις, ως προσαύξηση 
µισθού για την παρεχόµενη εργασία, η οποία προσαύξηση καταβάλλεται για την 
αντιµετώπιση των βαρών, που συνεπάγεται η δηµιουργία οικογένειας στα πλαίσια και 
της επιβαλλόµενης από το άρθρο 21 του Συντάγµατος προστασίας της. Με την 
τελευταία αυτή διάταξη εξουσιοδοτείται ο κοινός νοµοθέτης να θεσπίσει, µεταξύ 
άλλων, και πρόσθετη µισθολογική αµοιβή σε εγγάµους δηµοσίους υπαλλήλους, ως 
ιδιαίτερη κατηγορία, για την πραγµάτωση της συνταγµατικής αυτής επιταγής. Το ότι 
η ανωτέρω παροχή έχει χαρακτήρα µισθού επιβεβαιώνεται και από τη διάταξη του 
άρθρου 119 της συνθήκης της ΕΟΚ, που εφαρµόζεται και σε εργασιακές συµβάσεις 
ιδιωτικού δικαίου στο δηµόσιο τοµέα, σύµφωνα µε την οποία διάταξη ως αµοιβή 
νοούνται οι συνήθεις βασικοί ή κατώτατοι µισθοί ή αποδοχές, αλλά και όλα τα άλλα 
οφέλη, που παρέχονται άµεσα ή έµµεσα σε χρήµατα ή σε είδος λόγω της σχέσεως 
εργασίας. Ακολούθως, µε το άρθρο 12 παρ. 1 του Ν. 2470/1997, που ισχύει από 
1.1.1997 και αντικατέστησε τις ανωτέρω διατάξεις του Ν. 1505/1984, ορίσθηκε ότι 
για την ενίσχυση της οικογένειας των υπαλλήλων, που εµπίπτουν στο νόµο αυτό, 
χορηγείται µηνιαία οικογενειακή παροχή ανάλογα µε την οικογενειακή κατάσταση 
των υπαλλήλων, ως εξής: α) για οικογένεια εγγάµων υπαλλήλων χωρίς τέκνα ή µε 
ενήλικα τέκνα 12.000 δρχ. και β) για οικογένεια µε τέκνα ανήλικα ... προσαυξάνεται 
κατά 6.000 δρχ .... Με το άρθρο 12 παρ. 4 του αυτού ως άνω Νόµου, όπως ισχύει 
µετά το άρθρο 21 του Ν. 2515/1997, ορίζεται ότι στην περίπτωση που ο ένας των 
συζύγων λαµβάνει οικογενειακό επίδοµα από οποιαδήποτε πηγή του δηµοσίου ή 
ιδιωτικού τοµέα, τότε στον έτερο σύζυγο υπάλληλο του ∆ηµοσίου, ΝΠ∆∆ ή ΟΤΑ 
καταβάλλεται µόνο συµπληρωµατικό ποσό ως εξής: α) το ποσό των προσαυξήσεων 
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λόγω τέκνων, όταν το καταβαλλόµενο στον έτερο αναφέρεται µόνο σε επίδοµα 
γάµου, β) το βασικό ποσό της οικογενειακής παροχής, χωρίς προσαυξήσεις, όταν το 
καταβαλλόµενο στον έτερο αναφέρεται σε επίδοµα τέκνων ... Όµως η απλή 
µετονοµασία του επιδόµατος οικογενειακών βαρών του Ν. 1505/1984 σε µηνιαία 
οικογενειακή παροχή για την ενίσχυση της οικογένειας δεν µετέβαλε τη λειτουργία 
και το νοµικό χαρακτήρα της παροχής αυτής ως ανταλλάγµατος εξαιτίας της 
προσφερόµενης εργασίας και εποµένως, ως προσαύξησης του µισθού. Εξάλλου, η 
θέσπιση διακρίσεων µεταξύ των υπαλλήλων, που βρίσκονται στην ίδια οικογενειακή 
κατάσταση και οι οποίες διακρίσεις συνδέονται όχι µε την παρεχόµενη απ'αυτούς 
εργασία, αλλά µε το τυχαίο γεγονός της παροχής ή όχι εργασίας και από το σύζυγο ή 
από το καθεστώς αυτής, µε βάση τις οποίες (διακρίσεις) ο υπάλληλος, που έχει 
σύζυγο υπάλληλο του ∆ηµοσίου ή των νοµικών προσώπων, τα οποία προβλέπονται 
στις ως άνω διατάξεις, στερείται του επιδόµατος, ενώ υπάλληλος, του οποίου ο 
σύζυγος δεν εργάζεται ή εργάζεται στον υπόλοιπο ιδιωτικό τοµέα το εισπράττει, 
αντιβαίνει ευθέως στη συνταγµατική επιταγή της ίσης νοµοθετικής µεταχείρισης των 
οµοίων. Η εξίσωση µε βάση την αρχή αυτή γίνεται προς τα άνω (ΟλΑΠ 6/2001). 
- Κατά µεν το άρθρο 90 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 "περί ∆ηµοσίου Λογιστικού και 
ελέγχου των 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, κατά δε το άρθρο 91 εδ. α' του αυτού 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 απ' 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 εν λόγω διάταξη 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 ∆ηµοσίου 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' του ως άνω νόµου και συνεπώς, κατισχύει αυτής 
(ΑΕ∆ 32/2008, ΟλΑΠ 29/2006). Τέλος, κατά το άρθρο 94 παρ. 3 του αυτού Νόµου, η 
παραγραφή λαµβάνεται υπόψη αυτεπάγγελτα από το δικαστήριο. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 558, 
Σ: 4, 
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Νόµοι: 1505/1984, άρθ. 8, 11,  
Νόµοι: 1591/1986, άρθ. 52,  
Νόµοι: 1810/1988, άρθ. 4,  
Νόµοι: 2362/1995, άρθ. 90, 91, 
Νόµοι: 2470/1997, άρθ. 12,  
Νόµοι: 2515/1997, άρθ. 21,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Ασφάλεια και υγιεινή εργαζοµένων - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 85 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Λειτουργικό διάλειµµα για τους εργαζόµενους που χρησιµοποιούν ηλεκτρονικό 
υπολογιστή. 
- Σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Π.∆. 398/1994 "Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας 
και υγείας κατά την εργασία µε οθόνες οπτικής απεικόνισης σε συµµόρφωση µε την 
οδηγία του Συµβουλίου 90/270/ΕΟΚ", 1. Ο εργοδότης υποχρεούται να σχεδιάζει την 
δραστηριότητα του εργαζόµενου κατά τρόπον ώστε η καθηµερινή εργασία σε οθόνες 
οπτικής απεικόνισης να διακόπτεται περιοδικά µε διαλείµµατα ή αλλαγές 
δραστηριότητας, που θα περιορίζουν το φόρτο εργασίας στην οθόνη οπτικής 
απεικόνισης σύµφωνα µε το παράρτηµα Ι του άρθρου 11. 2. Ο εργοδότης 
διαβουλεύεται µε τους εργαζοµένους ή/και τους εκπροσώπους τους για τον 
σχεδιασµό και την οργάνωση της εργασίας µε σκοπό την ικανοποίηση των 
απαιτήσεων της παραγράφου 1 σύµφωνα και µε το παράρτηµα Ι του άρθρου 11. Το 
εν λόγω παράρτηµα στο άρθρο 4 παρ. 1 αυτού, ορίζει ότι: "Εφόσον δεν είναι εφικτό 
να οργανώνεται η εργασία µε τέτοιο τρόπο ώστε φυσιολογικά να µπορεί ο 
εργαζόµενος να την εναλλάσσει µε άλλες µορφές εργασίας, είναι χρήσιµο να 
εξασφαλίζονται στον εργαζόµενο διαλείµµατα εργασίας ανά δίωρο, ανάλογα µε το 
είδος της εργασίας. Σε καµιά περίπτωση τα διαλείµµατα αυτά δεν πρέπει να 
συσσωρεύονται". Κατά δε την παρ. 2 του ίδιου άρθρου: "Ο χρόνος αποµάκρυνσης 
του εργαζόµενου από τη θέση εργασίας µε οθόνες οπτικής απεικόνισης (είτε για 
διάλειµµα εργασίας είτε για αλλαγή δραστηριότητας) µπορεί να είναι έως 15 λεπτά 
ανά δίωρο". Τέλος, σύµφωνα µε το άρθρο 5 της µε αριθµό 9/1997 ∆ιαιτητικής 
αποφάσεως της Εθνικής Κλαδικής Συλλογικής Ρύθµισης των όρων αµοιβής και 
εργασίας των εργαζοµένων στα αστικά και υπεραστικά ΚΤΕΛ όλης της χώρας, "Η 
χορήγηση και εφαρµογή του λειτουργικού διαλείµµατος για τους εργαζόµενους που 
χρησιµοποιούν Η/Υ στα ΚΤΕΛ καθορίζεται µε ειδική συµφωνία µεταξύ της 
διοίκησης του συγκεκριµένου ΚΤΕΛ και του αντιπροσωπευτικότερου επιχειρησιακού 
σωµατείου στο ΚΤΕΛ αυτό µε βάση τις ειδικές συνθήκες εργασίας και τους όρους 
που καθορίζονται µε το Π.∆. 398/94 στα πλαίσια της οδηγίας 90/270 της ΕΟΚ". Από 
το συνδυασµό των πιο πάνω διατάξεων προκύπτει ότι η χορήγηση και εφαρµογή 
λειτουργικού διαλείµµατος για τους εργαζόµενους που χρησιµοποιούν ηλεκτρονικό 
υπολογιστή, επιβάλλεται µεν από τις διατάξεις της Κοινοτικής οδηγίας 90/270 και 
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του εκδοθέντος σε εφαρµογή αυτής Π.∆. 398/1994, υλοποιείται όµως µετά από 
διαβουλεύσεις µεταξύ της εργοδοσίας και των εργαζοµένων, δεδοµένου ότι η ως άνω 
Κοινοτική Οδηγία δεν περιέχει διατάξεις δεκτικές άµεσης εφαρµογής, παρέχει µόνο 
γενικές κατευθύνσεις προς τα κράτη - µέλη, υποχρεούµενα να συµµορφωθούν και να 
εξειδικεύσουν το περιεχόµενό της, ενώ το Π.∆. 398/94 θέτει ως προϋπόθεση 
εφαρµογής του διαλείµµατος τις διαπραγµατεύσεις µεταξύ των ενδιαφεροµένων 
µερών, οι οποίες επιβάλλεται να διεξαχθούν µε αφετηρία το ελάχιστο περιεχόµενο 
προστασίας των εργαζοµένων που αξιώνει (απαγόρευση συσσώρευσης, διάλειµµα 
ανά δίωρο κ.λπ.), καθώς και τις κατευθυντήριες οδηγίες προς την επίτευξη του 
σκοπού αυτού, πλην όµως αφήνει σχετική ελευθερία ως προς την επιλογή του τρόπου 
συµµόρφωσης (διάλειµµα είτε αλλαγή δραστηριότητας), ανάλογα µε τις ειδικότερες 
συνθήκες της επιχείρησης, αλλά και του χρόνου διάρκειας του διαλείµµατος, ο οποίος 
στο παράρτηµα Ι αρθρ. 4 του άνω π.δ. οριοθετείται µόνο ως προς το µέγιστο όριό του 
(15λεπτο) και όχι ως προς το ελάχιστο. Εξάλλου, όσον αφορά τους εργαζόµενους στα 
ΚΤΕΛ όλης της χώρας σύµφωνα µε την ∆Α 7/97, η χορήγηση του λειτουργικού 
διαλείµµατος προϋποθέτει προηγούµενη ειδική συµφωνία µεταξύ της διοίκησης του 
συγκεκριµένου ΚΤΕΛ και του αντιπροσωπευτικού σωµατείου των εργαζοµένων.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 200, 288, 648, 652, 662, 904 επ. 914, 932, 
ΚΠολ∆: 117, 118, 216, 
Π∆: 398/1994, άρθ. 4, 8,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2013 * ∆ΕΕ 2013, σελίδα 501 
 
∆ηµόσιο - Προσλήψεις στο ∆ηµόσιο 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος Ολοµέλεια 
Αριθµός απόφασης: 13 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Αυτοδίκαιη λύση, χωρίς την καταβολή αποζηµίωσης, µεταξύ άλλων, συµβάσεων 
ιδιωτικού δικαίου των προσώπων που προσλήφθηκαν για ορισµένο χρόνο ως 
µονοµελή όργανα διοίκησης υπηρεσιών νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, 
οργανισµών, επιχειρήσεων και εταιριών που ανήκουν στο κράτος ή το κράτος κατέχει 
το 51% του µετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου. Αντισυνταγµατικότητα της διάταξης 
του άρθρου 10 παρ. 2 του Ν. 3260/2004. Παραποµπή στην πλήρη Ολοµέλεια του 
Αρείου Πάγου. 
- Ήδη µε τους τέταρτο, πέµπτο και έκτο, κατά το δεύτερο µέρος τους, λόγους της από 
6.10.2010 ένδικης αίτησης αναίρεσης, από το άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆, τους 
οποίους το Β2 Πολιτικό Τµήµα του Αρείου Πάγου, αφού έκρινε αντισυνταγµατική 
και ανεφάρµοστη τη διάταξη του άρθρου 10 παρ. 2 του ν. 3260/2004, παρέπεµψε 
στην Τακτική Ολοµέλεια, προβάλλεται η αιτίαση ότι εσφαλµένα το Εφετείο µε την 
επίκληση του άρθρου 5 παρ. 1 του Συντάγµατος δεν εφάρµοσε, ως αντισυνταγµατική, 
τη διάταξη αυτή, η οποία ήταν εφαρµοστέα και επέφερε, σε συνδυασµό µε τη διάταξη 
του άρθρου 11 παρ. 4 του ίδιου νόµου, την αυτοδίκαιη λύση της ορισµένου χρόνου 
σύµβασης του αναιρεσιβλήτου, διευθύνοντος συµβούλου της αναιρεσείουσας. Ενόψει 
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της σπουδαιότητας του προαναφερόµενου θέµατος αντισυνταγµατικότητας ή µη 
νόµου, που αφορά πολλές κατηγορίες προσληφθέντων µε θητεία οργάνων του 
∆ηµοσίου, νοµικών προσώπων δηµόσιου και ιδιωτικού δικαίου, οργανισµών, 
επιχειρήσεων, εταιρειών και φορέων του δηµόσιου τοµέα, η παρούσα Β' Τακτική 
Ολοµέλεια κρίνει ότι µε τους πιο πάνω λόγους αναίρεσης ανακύπτει ζήτηµα 
εξαιρετικής σηµασίας. Εποµένως, σύµφωνα µε το άρθρο 23 παρ. 2 εδ. γ' του Κώδικα 
οργανισµού δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών (ν. 1756/1988), οι 
παραπεµφθέντες από το Β2 Πολιτικό Τµήµα του Αρείου Πάγου στην Τακτική 
Ολοµέλεια πιο πάνω λόγοι αναίρεσης, πρέπει να παραπεµφθούν στην πλήρη 
Ολοµέλεια του ∆ικαστηρίου αυτού. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1,  
Νόµοι: 3260/2004, άρθ. 10, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
∆ιευθύνοντες Υπάλληλοι - Εξαίρεση από προστατευτικές διατάξεις 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1262 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Εξαίρεση των διευθυνόντων υπαλλήλων από προστατευτικές διατάξεις της 
εργατικής νοµοθεσίας. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης 
βάσης. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. 
- Κατά την έννοια του εδαφίου α' του άρθρου 2 της ∆ιεθνούς Συµβάσεως της 
Ουάσιγκτων "περί περιορισµού των ωρών εργασίας εν ταις βιοµηχανιαίς 
επιχειρήσεις", που κυρώθηκε µε τον Ν. 2269/1920, ως πρόσωπα τα οποία κατέχουν 
θέσεις εποπτείας ή διευθύνσεως ή εµπιστοσύνης, επί των οποίων κατά τη σύµβαση 
αυτή 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 επιχειρήσεως ή 
σηµαντικού τοµέα αυτής και εποπτείας του προσωπικού, κατά τρόπο ώστε όχι µόνο 
να επηρεάζουν αποφασιστικώς τις κατευθύνσεις και την εξέλιξη της επιχειρήσεως, 
αλλά και να διακρίνονται εµφανώς από τους άλλους υπαλλήλους, λόγω της ασκήσεως 
των δικαιωµάτων του εργοδότη, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνεται και η πρόσληψη 
και η απόλυση του προσωπικού, έναντι του οποίου επέχουν θέση εργοδότη, 
διαθέτουν πρωτοβουλία και ανεξαρτησία υψηλού βαθµού, έστω και αν είναι 
υποχρεωµένοι να συµµορφώνονται µε τις διατάξεις νόµων, σχέδια και πλαίσιο 
γενικών καθοδηγητικών γραµµών, και επωµίζονται ενίοτε και ποινικές ευθύνες για 
την τήρηση των διατάξεων, που έχουν θεσπισθεί προς το συµφέρον των 
εργαζοµένων, αµειβόµενοι δε συνήθως µε µισθό, ο οποίος υπερβαίνει κατά πολύ τα 
νόµιµα ελάχιστα όρια και τις καταβαλλόµενες στους λοιπούς υπαλλήλους αποδοχές. 
Γι' αυτό και τα ως άνω πρόσωπα, αν και δεν παύουν να είναι µισθωτοί, εξαιρούνται 
της εφαρµογής των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας περί χρονικών ορίων 
εργασίας, εβδοµαδιαίας αναπαύσεως, αποζηµιώσεως ή προσαυξήσεως για την 
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υπερωριακή ή κατά τις Κυριακές και εορτές εργασία, καθώς και περί χορηγήσεως 
κατ' έτος στους µισθωτούς αδειών µε αποδοχές, οι οποίες είναι ασυµβίβαστες προς 
την εξέχουσα θέση τους και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που ανέλαβαν µε την 
σύµβασή τους, η δε εξαίρεση αυτή αντισταθµίζεται µε τις καταβαλλόµενες σε αυτούς 
αυξηµένες αποδοχές. Η έννοια δε της διευθυντικής θέσεως, ανεξαρτήτως του αν ο 
εργαζόµενος έχει ή όχι τον τίτλο του κατόχου αυτής, προσδιορίζεται µε βάση 
αντικειµενικά κριτήρια της καλής πίστεως και της κοινής πείρας και της λογικής από 
τη φύση και το είδος των παρεχοµένων υπηρεσιών, που κρίνονται ενιαίως, καθώς και 
από την ιδιάζουσα σχέση εκείνου, ο οποίος τις παρέχει τόσο προς τον εργοδότη όσο 
και προς τους λοιπούς εργαζοµένους (ΑΠ 1724/2008 ΕΕργ∆ 2009.1107, ΑΠ 
660/2000). 
- Ο λόγος αναιρέσεως από τον αριθ. 1 του άρθρου 559 ΚΠολ∆ ιδρύεται, όταν το 
δικαστήριο της ουσίας εφάρµοσε κανόνα ουσιαστικού δικαίου µη εφαρµοστέο ή 
παρέλειψε την εφαρµογή του εφαρµοστέου, είτε προσέδωσε στον εφαρµοσθέντα 
κανόνα έννοια διαφορετική από εκείνη, που έχει.  
- Κατά την έννοια του άρθρου 559 αριθ. 19 του ΚΠολ∆, η απόφαση δεν έχει νόµιµη 
βάση όταν στις αιτιολογίες της που συνιστούν 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 στην συγκεκριµένη περίπτωση συνέτρεχαν οι όροι του κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου που εφαρµόσθηκε ή δεν συνέτρεχαν οι όροι εκείνου που δεν 
εφαρµόσθηκε. 
- Κατά το άρθρ. 559 αριθ 11 γ ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται, αν το δικαστήριο δεν 
έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα που οι διάδικοι επικαλέσθηκαν και προσκόµισαν. 
Εξάλλου, από τις διατάξεις των άρθρων 335, 338, 339 και 340 ΚΠολ∆ προκύπτει ότι 
το δικαστήριο για να σχηµατίσει τη δικανική του πεποίθηση ως προς τη βασιµότητα ή 
µη τον προβαλλόµενων από τους διαδίκους πραγµατικών γεγονότων που ασκούν 
ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης, υποχρεούται να λαµβάνει υπόψη όλα τα 
νόµιµα αποδεικτικά µέσα που επικαλούνται και προσκοµίζουν οι διάδικοι για άµεση 
ή έµµεση απόδειξη, χωρίς να είναι ανάγκη να γίνεται ειδική µνεία και χαριστή 
αξιολόγηση του καθενός από αυτά, από δε την αναφορά στην απόφαση µερικών από 
τα προσκοµιζόµενα έγγραφα, γιατί έχουν ιδιαίτερη σηµασία, δεν συνάγεται 
αναγκαστικά ότι δεν εκτιµήθηκαν και τα µη αναφερόµενα. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 335, 338, 339, 340, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 19, 
Νόµοι: 2269/1920,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
∆ιευθυντικό δικαίωµα - Καταχρηστική άσκηση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1070 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
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- Καταχρηστική άσκηση διευθυντικού δικαιώµατος. Αναιρετικοί λόγοι σχετιζόµενοι 
µε την αοριστία της αγωγής. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- O εργοδότης, ασκώντας το διευθυντικό του δικαίωµα, έχει την εξουσία να 
προσδιορίσει το περιεχόµενο της υποχρεώσεως του µισθωτού για παροχή εργασίας, 
καθορίζοντας τους όρους της παροχής της, τον τόπο, το χρόνο και τον τρόπο, εφόσον 
οι όροι αυτοί δεν έχουν προσδιορισθεί από κανόνες δικαίου ή από την εργασιακή 
σύµβαση. ∆ηλαδή, ο εργοδότης, ως διευθυντής της εκµεταλλεύσεως, έχει την εξουσία 
να οργανώνει και να διευθύνει την επιχείρηση του µε βάση τα κρινόµενα απ' αυτόν 
ως πλέον αποτελεσµατικά γι' αυτή κριτήρια. Το δικαίωµα του εργοδότη µε το 
περιεχόµενο αυτό δεν επιτρέπεται, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 281 ΑΚ, να 
ασκείται καταχρηστικά. Κατά την έννοια όµως της διατάξεως αυτής δεν είναι 
καταχρηστική η άσκηση του δικαιώµατος του εργοδότη να τοποθετεί συγκεκριµένο 
εργαζόµενο ως προϊστάµενο ενός τµήµατος ή ενός καταστήµατος της επιχειρήσεως 
του κατά παράλειψη άλλου µισθωτού, ο οποίος υπερέχει, έστω και καταφανώς, σε 
τυπικά και ουσιαστικά προσόντα έναντι του τοποθετηθέντος. Τούτο δε, διότι δεν 
πρόκειται για απλή βαθµολογική ή µισθολογική προαγωγή, που εντάσσεται στα 
δικαιώµατα του µισθωτού από την εργασία, τα οποία ευλόγως συνδέονται µε τις 
αντικειµενικώς εκτιµώµενες ικανότητες αυτού, αλλά για επιλογή του έχοντος την 
εκµετάλλευση εργοδότη, που αφορά αποφασιστικώς την οργάνωση και τη διεύθυνση 
της επιχειρήσεως. Για να είναι καταχρηστική στην περίπτωση αυτή η άσκηση του 
διευθυντικού δικαιώµατος του εργοδότη απαιτείται η συνδροµή και άλλων 
πραγµατικών περιστατικών, τα οποία, σε συνδυασµό µε την καταφανή υπεροχή του 
παραλειφθέντος, να θεµελιώνουν προφανή υπέρβαση από µέρους του εργοδότη των 
ορίων, που επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο κοινωνικός ή οικονοµικός 
σκοπός του δικαιώµατος (Ολ.ΑΠ 25/2003). Εξάλλου σύµφωνα µε το άρθρο 40 του 
κανονισµού καταστάσεως προσωπικού της ∆ΕΗ (ΚΚΠ-∆ΕΗ) που κυρώθηκε 
αναδροµικά µε το Ν.∆. 210/1974 (ΦΕΚ 364/Α/7.12.1974) και έχει ισχύ νόµου, µε 
απόφαση του ∆ιοικητή και βάσει της εκάστοτε ισχύουσας διαρθρώσεως των 
υπηρεσιών της ∆ΕΗ, ανατίθενται καθήκοντα προϊσταµένων, οποιασδήποτε στάθµης 
διοικήσεως, σε µισθωτούς της ∆ΕΗ. Η τοιαύτη ανάθεση καθηκόντων ενεργείται κατά 
τις διατάξεις του κανονισµού διαρθρώσεως υπηρεσιών της ∆ΕΗ και δεν µεταβάλλει 
καθόλου την υπηρεσιακή κατάσταση του µισθωτού, ο οποίος διατηρεί το 
µισθολογικό του κλιµάκιο και την οργανική θέση της κατηγορίας, στην οποία ανήκει. 
Εξ αυτών συνάγεται ότι η ∆ΕΗ δικαιούται µε τα αρµόδια όργανα της να αναθέτει στο 
ανώτατο προσωπικό της, µετά από εκτίµηση του συµφέροντος της υπηρεσίας, τη 
διεύθυνση ορισµένης υπηρεσιακής λειτουργίας, ανεξάρτητα από τη γενική ή στο 
βαθµό αρχαιότητα του συγκεκριµένου υπαλλήλου, εφόσον κρίνει ότι ο υπάλληλος 
αυτός είναι ικανότερος και καταλληλότερος από τους άλλους συναδέλφους του, που 
έχουν τα απαιτούµενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. Απ' όλα τα ανωτέρω 
εκτιθέµενα συνάγεται µε σαφήνεια ότι επί αγωγής υπαλλήλου της ∆ΕΗ, µε την οποία 
ζητείται η καταβολή αποζηµιώσως από την επίκληση καταχρηστικής ασκήσεως του 
διευθυντικού δικαιώµατος του εργοδότη ως προς την παράλειψη της τοποθετήσεως 
του σε θέση ευθύνης αντίστοιχη προς τον κατεχόµενο απ' αυτόν βαθµό µε 
επακόλουθο τη ζηµία του κατά το διαφυγόν κέρδος, το οποίο προσδοκούσε µε 
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πιθανότητα κατά τη συνήθη πορεία των πραγµάτων, τοποθετούµενος στην ανάλογη 
προς το βαθµό, τις συγκεκριµένες περιστάσεις και τα τυπικά και ουσιαστικά 
προσόντα του θέση, δεν αρκεί για το ορισµένο αυτής, σύµφωνα µε τις διατάξεις των 
άρθρων 118 αριθ. 4 και 216 παρ. 1α Κ.Πολ.∆, η επίκληση µόνο ότι ο υπάλληλος 
αυτός υπερτερεί καταφανώς από απόψεως βαθµού, πείρας και γενικώς των τυπικών 
και ουσιαστικών προσόντων έναντι των κατονοµαζοµένων συναδέλφων του, οι 
οποίοι τοποθετήθηκαν σε τέτοια θέση κατά παράλειψη ή αντικατάσταση αυτού, αλλά 
πρέπει να εκτίθενται στο οικείο δικόγραφο τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και 
των συγκρινόµενων συναδέλφων του, καθώς και οι συντρέχουσες ειδικές 
περιστάσεις, ώστε, σε συνδυασµό µε την αναφορά των ιδίων αυτού εξειδικευµένων 
προσόντων, να µπορεί να κριθεί αν ήταν καταφανώς ικανότερος και ο πλέον 
κατάλληλος να του ανατεθούν τέτοια καθήκοντα, καθώς επίσης και η τήρηση της 
προβλεπόµενης από την ισχύουσα κατά τον κρίσιµο χρόνο ΕΣΣΕ διαδικασίας 
επιλογής για την τοποθέτηση στη συγκεκριµένη θέση (ΟλΑΠ 22/1999).  
- Η νοµική αοριστία της αγωγής, που συνδέεται µε την νοµική εκτίµηση του 
εφαρµοστέου κανόνα ουσιαστικού δικαίου, ελέγχεται ως παραβίαση από το άρθρο 
559 αρ. 1 ΚΠολ∆, εάν το δικαστήριο της ουσίας για το σχηµατισµό της περί νοµικής 
επάρκειας της αγωγής κρίσεώς του αξίωσε περισσότερα στοιχεία από όσα απαιτεί ο 
νόµος προς θεµελίωση του δικαιώµατος ή αρκέστηκε σε λιγότερα, ενώ η ποσοτική ή 
ποιοτική αοριστία της αγωγής, η οποία υπάρχει όταν δεν αναφέρονται όλα τα 
στοιχεία που απαιτούνται κατά νόµο για τη θεµελίωση του αιτήµατος της αγωγής, 
ελέγχεται ως παραβίαση από το άρθρο 559 αρ. 8 ή 14 ΚΠολ∆. 
- Ο κατά το άρθρο 559 αρ. 8 ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως ιδρύεται, πλην άλλων, και 
όταν το δικαστήριο παρά το νόµο δεν έλαβε υπόψη πράγµατα που προτάθηκαν και 
έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. "Πράγµατα" αποτελούν οι 
αυτοτελείς ισχυρισµοί των διαδίκων που θεµελιώνουν ιστορικώς το αίτηµα της 
αγωγής, ανταγωγής, ενστάσεως ή αντενστάσεως και εποµένως και ο λόγος εφέσεως 
που περιέχει αυτοτελή ισχυρισµό, διατυπούµενος µε τη µορφή παραπόνου κατά της 
πρωτοβαθµίου κρίσεως.  
- Ο κατά το άρθρο 559 αρ. 14 ΚΠολ∆ λόγος στοιχειοθετείται αν το δικαστήριο παρά 
το νόµο κήρυξε ή δεν κήρυξε ακυρότητα, έκπτωση από δικαίωµα ή απαράδεκτο και 
αναφέρεται σε ακυρότητες, δικαιώµατα ή απαράδεκτα από το δικονοµικό δίκαιο (ΑΠ 
341/2010, ΑΠ 259/2008). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 281, 297, 298, 914, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 14, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
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∆ιευθυντικό δικαίωµα - Καταχρηστική άσκηση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1696 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- ∆ιευθυντικό δικαίωµα. Μονοµερής βλαπτική µεταβολή των όρων εργασίας. 
Καταχρηστική άσκηση δικαιώµατος. Καταγγελία της σύµβασης εργασίας. 
Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Αδίκαστη αίτηση. Αναιρείται η 
προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Από το συνδυασµό των άρθρων 648, 652, 656 και 349 - 351 ΑΚ, 7 Ν. 2112/1920 
και 5 παρ. 3 Ν. 3198/1955 προκύπτει ότι στον εργοδότη ανήκει το δικαίωµα να 
εξειδικεύει τις υποχρεώσεις του µισθωτού και ειδικότερα να καθορίζει το είδος, τον 
τόπο, το χρόνο και τις άλλες συνθήκες παροχής της εργασίας του µισθωτού για την 
αρτιότερη οικονοµοτεχνική οργάνωση της επιχειρήσεως προς επίτευξη των σκοπών 
της. Έχει, δηλαδή, ο εργοδότης, ως διευθυντής της εκµετάλλευσης την εξουσία να 
οργανώνει και να διευθύνει την επιχείρησή του µε βάση τα κρινόµενα από αυτόν ως 
πλέον αποτελεσµατικά για αυτή κριτήρια (ΟλΑΠ 25/2003). ∆εν επιτρέπεται όµως 
κατά την ενάσκηση του διευθυντικού αυτού δικαιώµατος να προκαλείται υλική ή 
ηθική βλάβη στο µισθωτό κατά παράβαση διατάξεως νόµου ή της ατοµικής 
συµβάσεως εργασίας ή κατά καταχρηστική άσκηση του δικαιώµατος υπό την έννοια 
του άρθρου 281 ΑΚ, δηλ. κατά προφανή υπέρβαση των ορίων που επιβάλλονται από 
την καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή από τον κοινωνικό ή οικονοµικό σκοπό του 
δικαιώµατος. Στις περιπτώσεις αυτές υπάρχει µονοµερής βλαπτική µεταβολή των 
όρων εργασίας, που παρέχει στο µισθωτό, αν δεν αποδέχεται τη µεταβολή, το 
δικαίωµα είτε να τη θεωρήσει ως άτακτη καταγγελία της συµβάσεως και να αξιώσει 
τη νόµιµη αποζηµίωση είτε, εµµένοντας στη σύµβαση, να απαιτήσει από τον 
εργοδότη να αποδέχεται την προσφερόµενη εργασία υπό τους πριν από τη µεταβολή 
όρους, καθιστώντας αυτόν διαφορετικά υπερήµερο περί την αποδοχή της εργασίας 
αυτής (ΑΠ 355/2009).  
- Σύµφωνα µε το άρθρο 672 ΑΚ προβλέπεται η λύση της ορισµένου χρόνου 
εργασιακής σύµβασης, για σπουδαίο λόγο, χωρίς την τήρηση προθεσµίας και χωρίς 
να είναι αναγκαίο να εκτίθενται στο έγγραφο της καταγγελίας ο σπουδαίος λόγος ή τα 
περιστατικά εκείνα που τον θεµελιώνουν. Σπουδαίο λόγο αποτελούν τα περιστατικά 
εκείνα ή και το µεµονωµένο εκείνο περιστατικό, εξαιτίας των οποίων δεν είναι 
δυνατόν, κατ' αντικειµενική κρίση σύµφωνα µε την καλή πίστη και τα χρηστά ήθη, να 
αξιωθεί από οποιονδήποτε των συµβαλλοµένων µερών η συνέχιση της σύµβασης 
µέχρι τη συµφωνηµένη ή εκ του νόµου υποχρεωτική λήξη της, αφού ληφθεί υπόψη το 
σύνολο της συγκεκριµένης περίπτωσης (ΑΠ 14/1999). Ο σπουδαίος λόγος δεν είναι 
απαραίτητο να έχει ως αιτία µόνο την ουσιώδη παράβαση των συµβατικών 
υποχρεώσεων ή την επέλευση ζηµίας, αλλά και οποιαδήποτε συµπεριφορά του ενός 
από τους συµβαλλοµένους που να έχει τέτοια σηµασία για τη λειτουργία της 
σύµβασης, ώστε αφού ληφθούν υπόψη οι περιστάσεις που συντρέχουν σε κάθε 
περίπτωση καθώς και ο χαρακτήρας της σχέσης, που προϋποθέτει την ύπαρξη 
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αµοιβαίας εµπιστοσύνης, να µη δικαιολογείται ο υπαίτιος αξιώνοντας τη διατήρηση 
της (ΟλΑΠ 10/1995, ΑΠ 321/2000).  
- Ο από το άρθρο 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. 
Περαιτέρω, ο από τον αρ. 19 του ίδιου άρθρου αναιρετικός λόγος ιδρύεται όταν δεν 
προκύπτουν σαφώς από το αιτιολογικό της αποφάσεως τα περιστατικά που 
συγκροτούν το πραγµατικό του κανόνα του ουσιαστικού δικαίου που εφαρµόσθηκε, 
ώστε καθίσταται ανέφικτος ο έλεγχος της ορθής ή µη εφαρµογής της διατάξεως, 
καθώς και όταν η απόφαση έχει ελλιπείς ή αντιφατικές αιτιολογίες στον νοµικό 
χαρακτηρισµό των πραγµατικών περιστατικών που έγιναν δεκτά και είχαν ουσιώδη 
επίδραση στην έκβαση της δίκης. Αντίθετα, δεν υπάρχει έλλειψη νόµιµης βάσης όταν 
πρόκειται για ελλείψεις αναγόµενες στην εκτίµηση των αποδείξεων και µάλιστα την 
ανάλυση, στάθµιση και αιτιολόγηση του εξαγόµενου από αυτές πορίσµατος, διότι 
στην κρίση του αυτή προβαίνει το δικαστήριο ανέλεγκτα, κατά το αρθρ. 561 §1 του 
Κ.Πολ.∆., εκτός αν δεν είναι σαφές το πόρισµα και για τον λόγο αυτό καθίσταται 
αδύνατος ο αναιρετικός έλεγχος.  
 - Ο αναιρετικός λόγος του άρθρου 559 αριθµ. 9 ΚΠολ∆ ιδρύεται και όταν το 
δικαστήριο άφησε αίτηση αδίκαστη, ως τέτοια δε αίτηση νοείται όχι οποιαδήποτε 
αίτηση που υποβάλλεται από τους διαδίκους κατά τη διαδροµή του δικαστικού αγώνα 
αλλά µόνον εκείνη που αναφέρεται σε ιδιαίτερο κεφάλαιο της δίκης και δηµιουργεί 
εκκρεµοδικία.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 281, 349. 350. 351, 648, 652, 656, 672,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 9, 559 αριθ. 19, 561, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
∆ιευθυντικό δικαίωµα - Καταχρηστική άσκηση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1046 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Μονοµερής βλαπτική των όρων της υπαλληλικής σύµβασης.Καταχρηστική 
ενάσκηση του διευθυντικού δικαιώµατος του εργοδότη. Παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Κατά το άρθρο 7 εδ. α' του Ν. 2112/1920, "πάσα µονοµερής µεταβολή των όρων της 
υπαλληλικής συµβάσεως, βλάπτουσα τον υπάλληλον θεωρείται ως καταγγελία 
ταύτης, δι' ην ισχύουσιν οι διατάξεις του παρόντος νόµου". Κατά την έννοια της 
διατάξεως αυτής, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις των άρθρων 648 και 652 ΑΚ, 
µονοµερής µεταβολή θεωρείται κάθε τροποποίηση των όρων εργασίας από τον 
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εργοδότη που γίνεται κατ' αθέτηση της εργασιακής συµβάσεως, Για την εφαρµογή 
της εν λόγω διατάξεως απαιτείται η µονοµερής µεταβολή των όρων εργασίας να είναι 
βλαπτική για τον εργαζόµενο, δηλαδή να προκαλεί σ' αυτόν άµεση ή έµµεση υλική ή 
ηθική ζηµία. Σε περίπτωση που η ανωτέρω µονοµερής µεταβολή δεν είναι αντίθετη 
προς το νόµο και τους όρους της συµβάσεως και γίνεται κατ' ενάσκηση του 
διευθυντικού δικαιώµατος ο εργοδότης µπορεί να µεταβάλει τους όρους παροχής της 
εργασίας, έστω και σε βάρος του µισθωτού, ο οποίος προστατεύεται µόνο από τη 
διάταξη του άρθρου 281 ΑΚ, που απαγορεύει την κατάχρηση δικαιώµατος. 
Ειδικότερα ο µονοµερής προσδιορισµός των όρων εργασίας που επιχειρεί ο 
εργοδότης µε βάση το διευθυντικό δικαίωµα του, πρέπει να υπηρετεί τους σκοπούς 
του δικαιώµατος αυτού, δηλαδή την κατά το δυνατόν καλύτερη αξιοποίηση της 
εργασίας και την προσφορότερη οργάνωση της επιχείρησης. Αν ο µονοµερής 
προσδιορισµός της παροχής εργασίας δεν αποβλέπει στην πραγµατοποίηση των 
παραπάνω σκοπών, αλλά άσχετων µε αυτούς, επιδιώξεων του εργοδότη τότε δεν 
υπάρχει χρήση αλλά κατάχρηση του διευθυντικού δικαιώµατος, τούτο δε διότι η καλή 
πίστη επιβάλλει στο φορέα του δικαιώµατος να λαµβάνει υπόψη κατά την άσκηση 
του και κατά το µέτρο που επιβάλλουν οι περιστάσεις, τα δικαιολογηµένα 
συµφέροντα και τις δικαιολογηµένες προσδοκίες του άλλου µέρους. Αυτό 
επιβάλλεται ιδίως σε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας, καθόσον το διευθυντικό 
δικαίωµα του εργοδότη για προσδιορισµό των όρων εκπληρώσεως της παροχής από 
το µισθωτό αποτελεί µονοµερή εξουσία αυτού, η άσκηση της οποίας υπόκειται στους 
περιορισµούς που επιβάλλουν η καλή πίστη, τα χρηστά ήθη και ο κοινωνικός ή 
οικονοµικός σκοπός του δικαιώµατος, έστω και αν η εξουσία αυτού στηρίζεται στο 
νόµο ή στη συµφωνία των µερών. Κατά συνέπεια καταχρηστική άσκηση του 
διευθυντικού δικαιώµατος του εργοδότη υπάρχει, όταν η µονοµερής µεταβολή γίνεται 
απ' αυτόν σύµφωνα µε τους όρους της συµβάσεως, του νόµου ή του κανονισµού 
εργασίας, αλλά καθ' υπέρβαση των ορίων που τάσσονται από την καλή πίστη ή τα 
χρηστά ήθη ή τον κοινωνικό ή οικονοµικό σκοπό του δικαιώµατος. Τέτοια 
καταχρηστική άσκηση του διευθυντικού δικαιώµατος του εργοδότη και βλαπτική 
µεταβολή των όρων της συµβάσεως εργασίας αποτελεί και η εκ µέρους του ανάθεση 
στον µισθωτό καθηκόντων υποδεέστερης ειδικότητας ή θέσης απ' αυτή που ήδη 
κατείχε, χωρίς να δικαιολογείται από υπηρεσιακές ανάγκες κατά τρόπο που 
συνεπάγεται δυσµενείς υλικές ή ηθικές ως προς το κύρος και την προσωπικότητα του 
συνέπειες.  
- Από τον συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 57, 59, 288, 648, 652, 914, 932 
ΑΚ, 2 παρ. 2 και 22 του Συντάγµατος προκύπτει ότι, αν η ως άνω βλαπτική µεταβολή 
υπό τις περιστάσεις υπό τις οποίες επιχειρείται, είναι αντίθετη προς την καλή πίστη 
και ενέχει καταχρηστική ενάσκηση του διευθυντικού δικαιώµατος του εργοδότη, µε 
αποτέλεσµα την παράνοµη προσβολή της προσωπικότητας του µισθωτού, µπορεί ο 
τελευταίος να αξιώσει από τον υπαίτιο, εκτός των άλλων, και χρηµατική ικανοποίηση 
για την ηθική βλάβη που υπέστη από τον υποβιβασµό και την ανεπίτρεπτη 
επαγγελµατική του µείωση. Τέλος κρίσιµος χρόνος για το χαρακτηρισµό της 
µονοµερούς µεταβολής των όρων της συµβάσεως ως βλαπτικής ή µη, και δη για την 
κρίση ως προς τον χαρακτήρα της νέας θέσης, στην οποία τοποθετείται ο 
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εργαζόµενος από τον εργοδότη, ως υποδεέστερης ή µη σε σχέση µε αυτήν που 
κατείχε προηγουµένως, είναι καταρχήν ο χρόνος πραγµατοποιήσεως της µεταβολής 
αυτής, αφού κατά το χρόνο αυτόν και µε τα υπάρχοντα τότε δεδοµένα καλείται και ο 
εργαζόµενος να την αποδεχθεί ή να την αποκρούσει, εφόσον όµως η µεταβολή αυτή 
κατά το χρόνο της πραγµατοποιήσεως της είναι οριστική και µόνιµη και όχι όταν η 
τοποθέτηση του µισθωτού γίνεται σε θέση προσωρινά υποδεέστερη της 
προηγουµένως κατεχόµενης, µε βεβαιότητα αναβαθµίσεως της στο προσεχές µέλλον 
µε την ανάθεση καθηκόντων ανάλογης σπουδαιότητας και κρίσιµων αρµοδιοτήτων 
για µεγάλο ή και απεριόριστο χρονικό διάστηµα.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 1 του ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως για 
παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου ιδρύεται, εάν αυτός δεν εφαρµοσθεί, αν και 
κατά τις σχετικές παραδοχές της αποφάσεως του δικαστηρίου της ουσίας δεν 
υπάρχουν οι πραγµατικές προϋποθέσεις εφαρµογής του ή αντίθετα, όταν αυτός 
εφαρµοσθεί µολονότι κατά τις παραδοχές αυτές, συντρέχουν οι πραγµατικές 
προϋποθέσεις εφαρµογής του ή εφαρµοσθεί εσφαλµένα, η δε παραβίαση εκδηλώνεται 
είτε µε ψευδή ερµηνεία, είτε µε κακή εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη υπαγωγή.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 19 του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται και εάν 
η απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως εάν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει 
αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζητήµατα που ασκούν ουσιώδη επίδραση 
στην έκβαση της δίκης. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει, ότι ο προβλεπόµενος απ' 
αυτήν λόγος αναιρέσεως ιδρύεται, όταν στην ελάσσονα πρόταση του νοµικού 
συλλογισµού δεν εκτίθενται πραγµατικά περιστατικά (έλλειψη αιτιολογίας) ή τα 
εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται µε βάση το πραγµατικό 
του εφαρµοστέου κανόνα δικαίου για την επέλευση της έννοµης συνέπειας που 
απαγγέλθηκε ή την άρνηση της.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 57, 59, 281, 288, 648, 652, 914, 932,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 
Νόµοι: 2112/1920, άρθ. 7,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * ∆ΕΕ 2013, σελίδα 502 
 
∆ικηγόροι - ∆ικηγορική αµοιβή - Αναγκαστική απαλλοτρίωση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 693 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αναγκαστική απαλλοτρίωση. ∆ικηγορική αµοιβή. Πλαγιαστική αγωγή του 
δικηγόρου για την επιδίκαση της αµοιβής του. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου. 
- Κατά το άρθρο 18 παρ. 4 του Ν. 2882/2001 (ΚΑΑΑ), η δικαστική δαπάνη µετά της 
αµοιβής των πληρεξουσίων δικηγόρων βαρύνει τον υπόχρεο προς αποζηµίωση, 
επιδικάζεται από το δικαστήριο µε την ίδια απόφαση, εφόσον δεν ορίζεται 
διαφορετικά από το νόµο αυτόν και παρακατατίθεται στο Ταµείο Παρακαταθηκών 
και ∆ανείων υπέρ του οικείου ∆ικηγορικού Συλλόγου. Περαιτέρω, κατά το άρθρο 8 
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παρ. 1 του ίδιου νόµου, ο υπόχρεος για την πληρωµή της αποζηµιώσεως, της κατά το 
άρθρο 18 παρ. 4 δικαστικής δαπάνης, καθώς και της αµοιβής των πληρεξουσίων 
δικηγόρων, που προσδιορίστηκε δικαστικώς καταθέτει στο Ταµείο Παρακαταθηκών 
και ∆ανείων την αποζηµίωση υπέρ του δικαιούχου και τη δικαστική δαπάνη και την 
αµοιβή των πληρεξουσίων δικηγόρων υπέρ του οικείου ∆ικηγορικού Συλλόγου. 
Τέλος, µε τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. παρ. 1,1 α και 6 του Ν. 1093/1980 
ορίσθηκε ότι η διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 161 του κυρωθέντος µε το νδ 
3026/1954 Κώδικα περί ∆ικηγόρων εφαρµόζεται και επί των δικηγορικών αµοιβών 
από αναγκαστικές απαλλοτριώσεις κατά την ειδική διαδικασία προσδιορισµού τιµής 
µονάδας και αναγνωρίσεως δικαιούχων.  
- Το άρθρο 161 του ως άνω Κώδικα ορίζει στις παραγράφους 1 έως 5 αυτού το 
ελάχιστο όριο αµοιβής του δικηγόρου κάθε µέρους για την σύνταξη των ιδιωτικών 
εγγράφων ή σχεδίων δηµοσίων εγγράφων για κάθε είδους δικαιοπραξίες, στην 
παράγραφο 6 ότι η κατά τις προηγούµενες παραγράφους αµοιβή του δικηγόρου 
προκαταβάλλεται στον οικείο ∆ικηγορικό Σύλλογο και στην προαναφερθείσα 
παράγραφο 7 αυτού ότι από την προκαταβαλλόµενη ως άνω αµοιβή µπορεί ο 
∆ικηγορικός Σύλλογος να παρακρατήσει ποσοστό αυτής, που ορίζεται µε απόφαση 
του Υπουργού ∆ικαιοσύνης ύστερα από απόφαση του ∆Σ του οικείου ∆ικηγορικού 
Συλλόγου κλπ, καθώς και ότι µε την αυτή ή άλλη υπουργική απόφαση καθορίζονται 
τα σχετικά µε τη σύσταση ίδιου λογαριασµού για τη συγκέντρωση των 
παρακρατούµενων ποσοστών και τη διανοµή αυτών στα µέλη του ∆ικηγορικού 
Συλλόγου. Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει 1) ότι ο υπόχρεος προς αποζηµίωση 
οφείλει να καταθέσει τη δικαστική δαπάνη και την αµοιβή του δικηγόρου του καθού 
η απαλλοτρίωση, που καθορίζεται σύµφωνα µε την αµέσως παραπάνω διάταξη του 
άρθρου 9 παρ. 1 του Ν. 1093/1980, στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων υπέρ 
του ∆ικηγορικού Συλλόγου στον οποίον ο δικηγόρος που παρέστη στη δίκη είναι 
µέλος του και στην περίπτωση που ο δικαιούχος της αποζηµιώσεως εκπροσωπήθηκε 
στη δίκη και από δικηγόρο µέλος ∆ικηγορικού Συλλόγου διαφορετικής περιφέρειας 
εκείνης του δικάσαντος δικαστηρίου, κατ' άρθρο 54 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων, 
οφείλει να καταθέσει και υπέρ του δικού του ∆ικηγορικού Συλλόγου την αναλογούσα 
αµοιβή αυτού και 2) ότι η κατάθεση της δικαστικής δαπάνης και της αµοιβής στο 
Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων γίνεται υπέρ του κατά τα άνω ∆ικηγορικού 
Συλλόγου, προκειµένου αυτός να παρακρατήσει τα προβλεπόµενα ποσοστά, που 
αποτελούν έσοδα αυτού προς εξυπηρέτηση του διανεµητικού λογαριασµού, χάριν, 
δηλαδή, των κοινωνικά, επαγγελµατικά και οικονοµικά ασθενέστερων µελών του 
(ΟλΑΠ 27/2008 ).  
- Στην περίπτωση παραλείψεως καταθέσεως από τον υπόχρεο προς αποζηµίωση στο 
Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων της δικαστικής δαπάνης και της αµοιβής του 
δικηγόρου του καθού η απαλλοτρίωση, που παρέστη στη δίκη για τον καθορισµό της 
τιµής µονάδας, υπέρ του ∆ικηγορικού Συλλόγου του οποίου είναι µέλος, αυτός δεν 
νοµιµοποιείται ενεργητικά να εγείρει ευθεία αγωγή προς τούτο, αφού τέτοιο δικαίωµα 
έχει ο άνω ∆ικηγορικός Σύλλογος υπέρ του οποίου γίνεται και η κατάθεση. Έχει 
όµως δικαίωµα να εγείρει πλαγιαστικά τα δικαιώµατα του οικείου ∆ικηγορικού 
Συλλόγου, κατά το άρθρο 72 ΚΠολ∆, υπό την ιδιότητά του ως δικηγόρου 
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παραστάντος στη δίκη περί καθορισµού της αποζηµιώσεως, δικαιουµένου σε 
απόληψη ποσοστού του ποσού που θα κατατεθεί έναντι του ∆ικηγορικού Συλλόγου, 
που παραλείπει να προβεί σε έγερση ευθείας αγωγής (βλ. σχ. ΟλΑΠ 15/1989).  
- Κατά το άρθρο 559 αριθµός 1 ΚΠολ∆, δηµιουργείται λόγος αναίρεσης και αν 
παραβιαστεί κανόνας ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο περιλαµβάνονται και οι 
ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών, συνίσταται δε η παραβίαση στην 
εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή κανόνα, που υπάρχει, όταν εφαρµόζεται ή δεν 
εφαρµόζεται, κατά περίπτωση, κανόνας ουσιαστικού δικαίου, αν και δεν υπάρχουν ή 
υπάρχουν αντίστοιχα, οι πραγµατικές προϋποθέσεις για την εφαρµογή του, σύµφωνα 
µε όσα ανελέγκτως δέχθηκε το δικαστήριο της ουσίας.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 72, 559 αριθ. 1,  
Κωδ∆ικ: 54, 161, 
Νόµοι: 1093/1980, άρθ. 9, 
Νόµοι: 2882/2001, άρθ. 18, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * ΝοΒ 2013, σελίδα 410, σχολιασµός Μιχάλης Πολ. 
Μαργαρίτης  
 
∆ικηγόροι - ∆ικηγορική αµοιβή - Αναγκαστική απαλλοτρίωση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1419 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- ∆ικηγορική αµοιβή στην αναγκαστική απαλλοτρίωση. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
Αναιρείται εν µέρει η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 17 παρ. 2 και 4 εδαφ. τελευταίο του 
Συντάγµατος, 17 παρ. 4 του Ν∆ 797/1971 και 9 παρ. 1, 1α και 6 Ν. 1093/1980, 
προκύπτει σαφώς ότι η αποζηµίωση πρέπει να είναι πλήρης, το δε ποσό αυτής να 
περιέρχεται στο δικαιούχο, ακέραιο και αλώβητο. Μέρος, δε αυτής αποτελούν και τα 
δικαστικά έξοδα, αφού ο καθού η απολλοτρίωση αναγκαίως υποβάλλεται σε αυτά για 
να επιτύχει τον καθορισµό της αποζηµίωσης που δικαιούται να λάβει, άρα αυτά, στα 
οποία περιλαµβάνεται και η αµοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου του (άρθρο 189 
Κ.Πολ.∆.), αποτελούν παρακολούθηµα της αποζηµίωσης, προσαυξάνουν το ποσό της 
και βαρύνουν, όπως και εκείνη, τον υπόχρεο στην καταβολή της, πρέπει συνεπώς να 
επιδικάζονται σε βάρος του υποχρέου και να περιέρχονται στο δικαιούχο της 
αποζηµίωσης. Το Εφετείο αποφαίνεται ενιαία τόσο για τη δικαστική δαπάνη της 
ενώπιον αυτού διαδικασίας, όσο και για τη δικαστική δαπάνη του προσωρινού 
προσδιορισµού της αποζηµίωσης. Η αµοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου του 
δικαιούχου της αποζηµίωσης, που πρέπει να επιδικαστεί και να περιέλθει σ' αυτόν 
συνίσταται στο ποσό που προκύπτει κατ' εφαρµογή των οικείων διατάξεων του 
κώδικα των ∆ικηγόρων, κατά τα άρθρα 98, 100 παρ. 1, 107, 110, 111 και 114 παρ. 5 
του οποίου, υπολογίζεται επί της αξίας του αντικειµένου της δίκης, που ταυτίζεται µε 
την οριστικώς προσδιορισθείσα αποζηµίωση προς 3%, από το οποίο το 2% για τη 
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σύνταξη των αιτήσεων ή ανταιτήσεων προσωρινού και οριστικού προσδιορισµού της 
αποζηµίωσης και του 1% για την σύνταξη και κατάθεση των προτάσεων.  
- Ο από το άρθρο 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆ λόγος αναίρεσης, για έλλειψη νόµιµης βάσης 
της απόφασης, ιδρύεται όταν δεν προκύπτουν σαφώς από το αιτιολογικό της 
απόφασης, τα περιστατικά που είναι αναγκαία, για την κρίση, στη συγκεκριµένη 
περίπτωση, περί συνδροµής των όρων και προϋποθέσεων για την εφαρµογή της 
εφαρµοσθείσας διάταξης, ή της µη συνδροµής των όρων αυτών, που αποκλείουν την 
εφαρµογή της, όπως, επίσης και όταν η απόφαση έχει ελλειπείς ή αντιφατικές 
αιτιολογίες, σε ότι αφορά το νοµικό χαρακτηρισµό των πραγµατικών περιστατικών, 
που έγιναν δεκτά και έχουν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης, όχι δε και όταν 
πρόκειται για ελλείψεις που ανάγονται στην εκτίµηση των αποδείξεων (ανάλυση - 
στάθµιση - αξιολόγηση του αποδεικτικού υλικού) και στην αιτιολόγηση του 
αποδεικτικού πορίσµατος, αρκεί το αποδεικτικό πόρισµα να αναφέρεται µε σαφήνεια. 
Ανεπάρκεια και ασάφεια αιτιολογιών υπάρχει όταν από το αιτιολογικό δεν 
προκύπτουν τα πραγµατικά περιστατικά, που είναι αναγκαία για την δικαιολόγηση 
της εφαρµοσθείσας διάταξης ου ουσιαστικού δικαίου, καθιστώντας έτσι ανέφικτο τον 
αναιρετικό έλεγχο.  
- Το Εφετείο, το οποίο, µε την αναιρεσιβαλλοµένη απόφασή του, καθόρισε την 
αµοιβή των πληρεξουσίων δικηγόρων των ανταιτούντων - νυν αναιρεσιβλήτων, σε 
ποσοστό 6% επί του ποσού της καθορισθείσας οριστικής αποζηµίωσης παρεβίασε τις 
ως άνω διατάξεις (οι οποίες είναι ουσιαστικού δικαίου, ΑΠ 176/1984) και υπέπεσε 
στην από το άρθρο 559 αριθµ. 1 ΚΠολ∆ προβλεπόµενη πληµµέλεια, όπως αποδίδεται 
µε τον δεύτερο λόγο αναίρεσης, ο οποίος πρέπει να γίνει δεκτός, ως βάσιµος.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 189, 559 αριθ. 19,  
Κωδ∆ικ: 98, 100, 107, 110, 111, 114, 
Ν∆: 797/1971, άρθ. 17, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
∆ικηγόροι - ∆ικηγορική αµοιβή - Εργολαβία δίκης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 65 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Εργολαβία δίκης. Αµοιβή δικηγόρου. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
Έλλειψη νόµιµης βάσης. Παραµόρφωση του περιεχοµένου εγγράφου. Μη λήψη 
υπόψη πραγµάτων. Παραµόρφωση περιεχοµένου εγγράφου. 
- Κατά το άρθρ. 91 παρ. 1 του Ν∆ 3084/54 "περί του Κώδικος των ∆ικηγόρων" ο 
δικηγόρος δικαιούται να λάβει παρά του εντολέως αυτού, πλην των δαπανών και 
αµοιβή για κάθε εργασία αυτού δικαστική ή εξώδικη. Κατά δε τα άρθρο 92 παρ. 1 
του ιδίου Κώδικα "τα της αµοιβής του δικηγόρου κανονίζονται κατά συµφωνίαν µετά 
του εντολέως αυτού ή του αντιπροσώπου, περιλαµβάνουσαν είτε την όλην 
διεξαγωγήν της δίκης είτε µέρος ή κατ' ιδίαν πράξεις αυτής ή αλλάς πάσης φύσεως 
νοµικός εργασίας, εν ουδεµία όµως περιπτώσει επιτρέπεται η αµοιβή να υπολείπεται 
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των εν άρθρω 98 και επόµενα ελαχίστων ορίων αυτής". Από τον συνδυασµό των 
διατάξεων αυτών προκύπτει ότι η αµοιβή του δικηγόρου κανονίζεται µε συµφωνία 
αυτού και του εντολέως του, η οποία µπορεί να αφορά µία µόνο κατ' ιδίαν πράξη ή το 
σύνολο των πράξεων που αφορούν συγκεκριµένη υπόθεση. Και αν δεν καταρτίσθηκε 
συµφωνία για την αµοιβή, ο δικηγόρος δικαιούται ως αµοιβή τα ελάχιστα όρια αυτής, 
που ορίζονται από τα άρθρα 98 και επ. του Κώδικα περί ∆ικηγόρων. Η σύµβαση 
µεταξύ του δικηγόρου και του πελάτη του, µε την οποία ο δεύτερος αναθέτει στον 
πρώτο τον δικαστικό ή εξώδικο χειρισµό µιας υποθέσεως του και αναλαµβάνει την 
υποχρέωση να του καταβάλει για το σύνολο των ενεργειών του ορισµένη αµοιβή, 
είναι καθαρά και δεν τελεί υπό την αίρεση της επιτυχούς εκβάσεως της δίκης. Άλλη 
είναι η περίπτωση της προβλεπόµενης από το αρθρ. 92 παρ. 3 και 5 του Κωδ. 
∆ικηγόρων εργολαβίας δίκης, δηλαδή της συµφωνίας που εξαρτά την αµοιβή ή το 
είδος αυτής από την έκβαση της δίκης ή του αποτελέσµατος ή από οποιαδήποτε άλλη 
αίρεση και η οποία ισχύει τότε µόνο όταν ο δικηγόρος ανέλαβε την υποχρέωση να 
διεξαγάγει τη δίκη µέχρι τελεσιδικίας, χωρίς σε περίπτωση αποτυχίας να λάβει 
αµοιβή, που δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσοστό 20% του αντικειµένου της δίκης. 
Σηµειωτέον ότι και η σχετική περί εργολαβίας δίκη συµφωνία δεν προϋποθέτει για το 
κύρος της την τήρηση έγγραφου τύπου, εκτός αν αφορά εργατικές διαφορές, οπότε η 
συµφωνία του εργαζοµένου µε τον δικηγόρο πρέπει, κατά την παρ. 4 του αρθρ. 92 
του Κωδ. ∆ικηγόρων, να καταρτίζεται εγγράφως και να γνωστοποιείται στον οικείο 
∆ικηγορικό Σύλλογο, το αυτό δε εφαρµόζεται, κατά το αρθρ. 9 παρ. 1β του ν. 
1093/1980 και στις δίκες που αφορούν αποζηµίωση από απαλλοτρίωση. Επίσης, η 
τυχόν εγγράφως καταρτισθείσα συµφωνία δεν καθίσταται άκυρη αν δεν θεωρηθεί από 
την αρµόδια ∆0Υ κατ' αρθρ. 8 παρ. 1β του Ν. 1882/90, διότι η ρύθµιση της διατάξεως 
αυτής, που θεσπίστηκε για την περιστολή της φοροδιαφυγής, δεν αποκλείει την 
εφαρµογή της διατάξεως του αρθρ. 671 παρ. 1 α του ΚΠολ∆, η οποία, ως ειδικότερη 
διάταξη, ρυθµίζει το παραδεκτό των αποδεικτικών µέσων στην ειδική αυτή 
διαδικασία, εποµένως και της µη θεωρηµένης από την αρµόδια ∆ΟΥ σύµβασης 
εργολαβίας δίκης. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 1 του ΚΠολ∆, λόγος αναίρεσης, για ευθεία 
παράβαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου, ιδρύεται αν αυτός δεν εφαρµόσθηκε, ενώ 
συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του ή αν εφαρµόσθηκε, ενώ δεν έπρεπε 
καθώς και αν το δικαστήριο προσέδωσε στον εφαρµοστέο κανόνα έννοια διαφορετική 
από την αληθινή. 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. Τούτο 
συµβαίνει όταν το δικαστήριο εφάρµοσε τον νόµο παρότι τα πραγµατικά περιστατικά, 
που δέχθηκε ότι αποδείχθηκαν δεν ήταν αρκετά για την εφαρµογή του ή δεν 
εφάρµοσε τον νόµο, παρότι τα πραγµατικά περιστατικά που δέχθηκε αρκούσαν για 
την εφαρµογή του, καθώς και όταν προέβη σε εσφαλµένη υπαγωγή των πραγµατικών 
περιστατικών σε διάταξη, στο πραγµατικό της οποίας αυτά δεν υπάγονται. Με τον 
λόγο αυτό ελέγχεται εάν υπήρξε σφάλµα στη µείζονα πρόταση του δικανικού 
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συλλογισµού είτε αυτό διατυπώνεται ρητώς είτα εξυπονείται, ή σφάλµα στην 
υπαγωγή της ελάσσονος πρότασης, την οποία συνιστούν οι πραγµατικές παραδοχές, 
στη µείζονα πρόταση. Για το ορισµένο του λόγου αυτού αναιρέσεως πρέπει να 
αναφέρεται στο αναιρετήριο η συγκεκριµένη διάταξη του ουσιαστικού δικαίου που 
φέρεται ότι παραβιάσθηκε, οι κρίσιµες παραδοχές του δικαστηρίου της ουσίας, το 
νοµικό σφάλµα της απόφασης κατά την ερµηνεία ή εφαρµογή του νόµου και η 
επίδραση που είχε το σφάλµα αυτό στο διατακτικό της απόφασης. 
- Ο από το αρθρ. 559 αρ. 19 του ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως ιδρύεται αν η απόφαση 
δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει αιτιολογίες 
αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζήτηµα που ασκεί ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της 
δίκης. ∆εν ιδρύεται όµως ο λόγος αυτός αναίρεσης, 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 αυτό να εκτίθεται πλήρως, σαφώς και χωρίς αντιφάσεις. Ως 
"ζητήµατα",των οποίων η µη αιτιολόγηση ή η αιτιολόγηση κατά τρόπο αντιφατικό ή 
ανεπαρκή, στερεί από νόµιµη βάση την απόφαση, νοούνται οι ισχυρισµοί που έχουν 
αυτοτελή ύπαρξη, που τείνουν δηλαδή στη θεµελίωση, κατάλυση ή παρακώλυση του 
δικαιώµατος που ασκήθηκε είτε ως επιθετικό είτε ως αµυντικό µέσο, όπως είναι και 
τα αναγκαία προς θεµελίωση κατά νόµο της αγωγής ή ενστάσεως 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 η έλλειψη, η 
αντιφατικότητα ή η ανεπάρκεια της αιτιολογίας δεν ιδρύει λόγο αναίρεσης. 
- Ο από το αρθρ. 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 αρθρ. 
339 και 432 επ. του ΚΠολ∆, περιεχόµενο διαφορετικό από το πραγµατικό, όχι όµως 
όταν εκτιµώντας το έγγραφο ως αποδεικτικό µέσο προβαίνει στην εκτίµηση του 
περιεχοµένου του, δηλαδή σε αποδεικτική αξιολόγηση 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. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 19, 559 αριθ. 20, 
Κωδ∆ικ: 91, 92, 98, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
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∆ικηγόροι - ∆ικηγορική αµοιβή - Καταγγελία έµµισθης εντολής δικηγόρου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1636 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Καταγγελία σίµβασης δικηγόρου µε πάγια αντιµισθία. Καταχρηστική καταγγελία. 
Θέµατα συνταγµατικότητας του Κώδικα ∆ικηγόρων. Παραβίαση ερµηνευτικών 
διατάξεων των διακιοπραξιών. Καταγγελία που έγινε από Ανώνυµη Εταιρεία. 
- Κατά τις διατάξεις του άρθρου 63 παρ. 3, 4 και 5 Ν∆/τος 3026/1954 "περί του 
Κώδικος των ∆ικηγόρων" είναι ασυµβίβαστη προς το δικηγορικό λειτούργηµα πάσα 
έµµισθη υπηρεσία σε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται στο 
δικηγόρο: α) η επί παγία, ετήσια ή µηνιαία, αντιµισθία παροχή καθαρώς νοµικών 
εργασιών, είτε ως δικαστικού ή νοµικού συµβούλου είτε ως δικηγόρου. β) 
απαγορεύεται η συµφωνία περί παροχής νοµικών υπηρεσιών µε πάγια περιοδική 
αµοιβή υπό προθεσµία. Τοιαύτη υπό προθεσµία σύµβαση και προ του κώδικος 
γενοµένη θεωρείται ως αορίστου χρόνου. Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι: 1) η 
παροχή νοµικών υπηρεσιών από δικηγόρο µε περιοδική αµοιβή είναι επιτρεπτή και 
έγκυρη µόνο µε τη µορφή της σύµβασης έµµισθης εντολής αορίστου χρόνου και 2) η 
σύµβαση έµµισθης εντολής των δικηγόρων περί παροχής υπηρεσιών έναντι πάγιας 
αντιµισθίας, είναι πάντοτε αορίστου χρόνου, ακόµη και αν συµφωνήθηκε ως 
ορισµένου χρόνου. Ο εντολέας έχει το δικαίωµα να καταγγείλει τη σύµβαση αυτή 
απροειδοποίητα και αναιτιολόγητα καταβάλλοντας στο δικηγόρο την, από την παρ. 1 
του άρθρου 94 του ως άνω Κώδικα, προβλεπόµενη αποζηµίωση. Η καταγγελία αυτή, 
παρά τον εµπιστευτικό χαρακτήρα της συµβάσεως, απαγορεύεται αν αντίκειται στο 
άρθρο 281 του ΑΚ, δηλαδή αν υπερβαίνει προφανώς τα όρια που επιβάλλουν η καλή 
πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο κοινωνικός ή οικονοµικός σκοπός του δικαιώµατος. 
Καταχρηστική είναι η καταγγελία της συµβάσεως εργασίας αόριστου χρόνου, όταν 
υπαγορεύεται από ταπεινά ελατήρια, που δεν εξυπηρετούν τον σκοπό του 
δικαιώµατος, όπως συµβαίνει στις περιπτώσεις που η καταγγελία οφείλεται σε 
κακότητα, εµπάθεια, µίσος ή έχθρα ή σε λόγους εκδικήσεως, συνεπεία προηγηθείσας 
νόµιµης, αλλά µη αρεστής στον εργοδότη συµπεριφοράς του εργαζοµένου ή όταν 
γίνεται για οικονοµικοτεχνικούς λόγους, δηλαδή για την αναδιοργάνωση της 
επιχειρήσεως του εργοδότη που καθιστά αναγκαία τη µείωση του προσωπικού, 
εφόσον οι λόγοι αυτοί είναι προσχηµατικοί και υποκρύπτουν πράγµατι µίσος, 
εµπάθεια ή κακοβουλία ή όταν είναι πραγµατικοί, αλλά δεν έγινε επιλογή των 
απολυοµένων µε αντικειµενικά κριτήρια (υπηρεσιακά ή κοινωνικά). ∆εν συντρέχει 
όµως περίπτωση καταχρηστικής καταγγελίας όταν οι τυχόν επικαλούµενοι από τον 
εργοδότη λόγοι, που φέρονται ότι αποτέλεσαν την αιτία της καταγγελίας, είναι 
αναληθείς ή, πολύ περισσότερο, όταν δεν υπάρχει κάποια αιτία, αφού, ενόψει του 
αναιτιώδους χαρακτήρα της καταγγελίας, για να θεωρηθεί αυτή άκυρη ως 
καταχρηστική, δεν αρκεί ότι οι λόγοι που επικαλέστηκε ο εργοδότης ήταν αναληθείς 
ή ότι δεν υπήρχε καµία εµφανής αιτία, αλλ' απαιτείται η καταγγελία να έγινε για 
συγκεκριµένους λόγους, που οφείλει να επικαλεστεί µε πληρότητα και να αποδείξει ο 
εργαζόµενος, εξαιτίας των οποίων η άσκηση του σχετικού δικαιώµατος του εργοδότη 
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υπερβαίνει τα όρια που επιβάλλει το άρθρο 281 ΑΚ. Εξάλλου και στην περίπτωση 
κατά την οποία για το προσωπικό του εντολέα ισχύει κανονισµός, που προβλέπει 
µόνιµη υπηρεσία αυτού, η καταγγελία της εν λόγω συµβάσεως από τον εντολέα 
µπορεί να γίνει µόνο για σπουδαίο λόγο (ΟλΑΠ. 21/2004). Εξ αυτών παρέπεται ότι ο 
όρος στη σύµβαση έµµισθης εντολής, κατά τον οποίο λύεται αυτή για σπουδαίο και 
µόνο λόγο, είναι, κατά τη σαφή έννοια των ανωτέρω διατάξεων, ανεπίτρεπτος και αν 
τεθεί δεν λαµβάνεται υπόψη, ενώ η σύµβαση παραµένει ισχυρή, διότι ένας τέτοιος 
όρος θα καθιστούσε τη θέση του συνδεοµένου µε σύµβαση έµµισθης εντολής 
δικηγόρου ισχυρότερη και από εκείνη που ο ίδιος θα είχε αν συνδεόταν µε σύµβαση 
εργασίας ορισµένου χρόνου, δηλαδή µε σύµβαση υπό προθεσµία, την οποία ρητά 
αποκλείει το άρθρο 63 παρ. 5α' του Κώδικα ∆ικηγόρων, αφού και η τελευταία αυτή 
σύµβαση µπορεί, σύµφωνα µε το άρθρο 672 Α.Κ., να καταγγελθεί για σπουδαίο λόγο, 
γεγονός που δεν µπορεί να αποκλεισθεί µε αντίθετη συµφωνία, παρέχει δε το 
πλεονέκτηµα ότι λύεται οπωσδήποτε µε την πάροδο του συµφωνηθέντος χρόνου, ενώ 
η σύµβαση, έµµισθης εντολής αορίστου χρόνου δεν θα µπορούσε να λυθεί ποτέ από 
τον εντολέα χωρίς τη συνδροµή σπουδαίου λόγου. Το αντίθετο δεν συνάγεται από το 
άρθρο 63 παρ. 5 δ' του ανωτέρω Κώδικα, που περιορίζει τον εντολέα να καταγγείλει 
τη σύµβαση έµµισθης εντολής µόνο αν υπάρχει σπουδαίος λόγος στη µοναδική 
περίπτωση, κατά την οποία για το προσωπικό αυτού ισχύει κανονισµός, που 
προβλέπει µόνιµη υπηρεσία του προσωπικού, διότι η εν λόγω διάταξη, εισάγουσα 
εξαίρεση από το γενικό κανόνα της αναιτιολόγητης κατά πάντα χρόνο καταγγελίας 
της έµµισθης εντολής, εφαρµόζεται µόνο στην ειδική περίπτωση, που προβλέπει και 
δεν επιτρέπεται να συναχθεί ερµηνευτικά ότι και σε κάθε άλλη περίπτωση έµµισθης 
εντολής είναι επιτρεπτός ο όρος, ο οποίος εξαρτά το δικαίωµα του εντολέα να 
καταγγείλει την έµµισθη εντολή από την ύπαρξη σπουδαίου λόγου, αφού τέτοια 
ερµηνεία θα καθιστούσε κενό περιεχόµενο τον ως άνω κανόνα και θα αφαιρούσε από 
την έµµισθη εντολή τον προσωπικό και εµπιστευτικό χαρακτήρα της, στον οποίο 
στηρίζεται ο κανόνας αυτός. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 1 του Συντάγµατος "καθένας έχει δικαίωµα να 
αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συµµετέχει στην κοινωνική και 
οικονοµική ζωή της χώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώµατα των άλλων και 
δεν παραβιάζει το Σύνταγµα ή τα χρηστά ήθη". Με τη διάταξη αυτή ανάγεται σε 
δικαίωµα (ατοµικό) η συµµετοχή στην οικονοµική ζωή της χώρας και κατοχυρώνεται 
η οικονοµική ελευθερία. Ειδική πλευρά της οικονοµικής ελευθερίας είναι η ελευθερία 
της εργασίας (ως ατοµικό δικαίωµα), δηλαδή το δικαίωµα καθενός να εργάζεται και 
να επιλέγει ελεύθερα το είδος, τον τόπο και το χρόνο της εργασίας του. Η ελευθερία 
αυτή περιλαµβάνει την ελευθερία των συµβάσεων (ελευθερία σύναψης και 
καταγγελίας της σύµβασης, ελευθερία επιλογής του αντισυµβαλλοµένου, ελευθερία 
διαµόρφωσης του περιεχοµένου της σύµβασης κλπ), όπως προβλέπεται ειδικότερα 
στη διάταξη του άρθρου 361 ΑΚ (ΟλΑΠ 33/2002). Η µε τη διάταξη αυτή 
καθιερούµενη προστασία της οικονοµικής και επαγγελµατικής ελευθερίας δεν είναι 
απόλυτη και είναι δυνατόν να επιβάλλονται νοµοθετικοί περιορισµοί, εφόσον αυτοί 
είναι αντικειµενικοί και δικαιολογούνται από λόγους γενικότερου δηµόσιου ή 
κοινωνικού συµφέροντος. Όρο παραδοχής των περιορισµών αυτών αποτελεί και ο 
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υπό τούτων σεβασµός της αρχής της αναλογικότητας. Η αρχή αυτή, αναγνωριζόµενη 
παγίως, ως ισχύουσα, από τη νοµολογία των δικαστηρίων και πριν από την αναγωγή 
της σε ρητή συνταγµατική έννοια µε την αναθεώρηση του Συντάγµατος από τη Ζ' 
Αναθεωρητική Βουλή την 18.4.2001 (άρθρο 25 παρ. 1 εδ. β ) και κατά το χρόνο 
δηµοσιεύσεως του νόµου 1969/1991, ο οποίος κατά τις παρακάτω σκέψεις εισάγει 
περιορισµό ατοµικού δικαιώµατος συνταγµατικά προστατευοµένου, απαιτεί όπως οι 
από το νοµοθέτη ή τη διοίκηση επιβαλλόµενοι περιορισµοί στην άσκηση των 
ατοµικών δικαιωµάτων οριοθετούνται µε βάση τα εννοιολογικά στοιχεία της 
προσφορότητας και της αναγκαιότητας του λαµβανόµενου µέτρου και της αναλογίας 
του προς τον επιδιωκόµενο µε αυτό σκοπό (ΟλΑΠ 10/2003). 
Στην προκειµένη περίπτωση το Εφετείο, µε την προσβαλλόµενη απόφαση του, 
δέχθηκε ότι η παροχή νοµικών υπηρεσιών δικηγόρου προς τον πελάτη του (εντολέα) 
µε πάγια περιοδική αµοιβή, είναι σχέση που θεωρείται ως απόλυτης εµπιστοσύνης, 
που πρέπει να τον συνδέει διαρκώς µε τον εκάστοτε εντολέα του. 
Συνεπώς δικαιολογείται ο ως άνω περιορισµός της συµβατικής ελευθερίας, αφού 
προστατεύεται το γενικότερο συµφέρον, αφενός, µε τη διαφύλαξη του κύρους του 
δικηγόρου, της αξιοπρέπειάς του και της ανεξαρτησίας του και αφετέρου µε τη 
δυνατότητα του εντολέα να προσφεύγει στη δικαιοσύνη µε όποιο συνήγορο επιθυµεί, 
χωρίς να δεσµεύεται αδικαιολόγητα από τη σύµβαση. Σε περίπτωση δηλαδή που η 
σύµβαση παρέµενε ορισµένης διάρκειας, σύµφωνα δηλαδή µε όσα εκθέτει ο ενάγων 
στην αγωγή του περί ελευθερίας των συµβάσεων, τότε το δικαίωµα του εντολέα να 
καταγγείλει την έµµισθη εντολή θα εξαρτιόταν από την ύπαρξη σπουδαίου λόγου και 
θα αφαιρούσε από την έµµισθη εντολή τον προσωπικό και εµπιστευτικό χαρακτήρα 
της. Κρίνοντας έτσι το Εφετείο, δεν παραβίασε την προαναφερθείσα διάταξη του 
Συντάγµατος. 
- Κατά το άρθρο 1 παρ. 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής 
Συµβάσεως, για την προστασία των δικαιωµάτων του ανθρώπου και των θεµελιωδών 
ελευθεριών, που κυρώθηκε µαζί µε τη σύµβαση µε το Ν∆ 53/1974 και έχει, σύµφωνα 
µε το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγµατος, αυξηµένη τυπική ισχύ έναντι των κοινών 
νόµων "παν φυσικό ή νοµικό πρόσωπο δικαιούται σεβασµού της περιουσίας του. 
Ουδείς δύναται να στερηθεί της ιδιοκτησίας του ειµή δια λόγους δηµοσίας ωφελείας 
και υπό τους προβλεπόµενους υπό του νόµου και των γενικών αρχών του διεθνούς 
δικαίου όρους. Αι προαναφερόµεναι διατάξεις δεν θίγουν το δικαίωµα παντός 
κράτους, όπως θέτει εν ισχύει νόµους, τους οποίους ήθελε κρίνει αναγκαίους προς 
ρύθµιση της xρήσεως αγαθών, συµφώνως προς το δηµόσιον συµφέρον ή προς 
εξασφάλισιν της καταβολής φόρων ή άλλων εισφορών ή προστίµων". Στην κατά τα 
ανωτέρω προστατευόµενη περιουσία περιλαµβάνονται όχι µόνο τα από το άρθρο 17 
του Συντάγµατος προστατευόµενα εµπράγµατα δικαιώµατα, αλλά και τα 
περιουσιακής φύσεως δικαιώµατα και τα νοµίµως κεκτηµένα οικονοµικά 
συµφέροντα, άρα και τα περιουσιακά ενοχικά δικαιώµατα και δη οι περιουσιακού 
χαρακτήρα απαιτήσεις, είτε αναγνωρισµένες µε δικαστική ή διαιτητική απόφαση, είτε 
απλώς γεννηµένες κατά το εθνικό δίκαιο, εφόσον υπάρχει νόµιµη προσδοκία µε βάση 
το ισχύον, πριν από την προσφυγή στο δικαστήριο, νοµοθετικό καθεστώς ότι 
µπορούν να ικανοποιηθούν δικαστικά. Στην προκειµένη περίπτωση η επίδικη διάταξη 
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(άρθρο 63 παρ. 5 του κώδικα περί δικηγόρων) δεν είναι αντίθετη µε την ως άνω 
διάταξη του άρθρου 1 παρ. 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της ΕΣ∆Α, ούτε 
του άρθρου 6 παρ.1 της ΕΣ∆Α (δικαίωµα σε δίκαιη δίκη) διότι, µε βάση το ισχύον 
κατά την άσκηση της αγωγής δίκαιο και όσα προαναφέρθηκαν, δεν υπήρχε νόµιµη 
προσδοκία να ικανοποιηθεί δικαστικά το επίδικο δικαίωµα του αναιρεσείοντα για 
αποζηµίωση. 
- Κάθε έµµισθη υπηρεσία σε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, είναι ασυµβίβαστη προς το 
δικηγορικό λειτούργηµα, η, κατ' εξαίρεση, δε επιτρεπόµενη στο δικηγόρο παροχή 
νοµικών υπηρεσιών µε πάγια ετήσια ή µηνιαία αµοιβή, δεν µπορεί να αποτελέσει 
αντικείµενο σύµβασης εξαρτηµένης εργασίας και επί της σχέσεως αυτής δεν 
εφαρµόζονται οι γνήσιες διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας παρά µόνο εφόσον 
επιτρέπει αυτό ειδικός νόµος ή αναλογικά, αν προσαρµόζονται προς τις άνω διατάξεις 
του Κώδικα των ∆ικηγόρων και δεν αντίκεινται στο δηµόσιο χαρακτήρα του 
δικηγορικού επαγγέλµατος (βλ. άρθρο 1 του ∆ικ. Κώδικα και ΟλΑΠ 25/2002). 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 1 του ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται µόνο αν 
παραβιάστηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο περιλαµβάνονται και οι 
ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών (αρθρ. 173 και 200 του ΑΚ). 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. 
-Το δικαίωµα ασκείται καταχρηστικώς (άρθρο 281 ΑΚ) και, όταν η συµπεριφορά του 
δικαιούχου, που προηγήθηκε της ασκήσεώς του, καθώς και η πραγµατική κατάσταση, 
που διαµορφώθηκε, κατά το χρονικό διάστηµα, που µεσολάβησε, δηµιούργησαν στον 
υπόχρεο την εύλογη πεποίθηση ότι δεν θα ασκηθεί, σε τρόπο ώστε η µεταγενέστερη 
άσκησή του, που θα έχει επαχθείς, για τον υπόχρεο, συνέπειες, να µη δικαιολογείται 
επαρκώς και να υπερβαίνει προφανώς τα όρια, που επιβάλλουν η καλή πίστη, τα 
χρηστά ήθη ή ο κοινωνικός ή οικονοµικός σκοπός του δικαιώµατος. Εξάλλου, 
καταχρηστική είναι η καταγγελία της συµβάσεως εργασίας αόριστου χρόνου, όταν 
υπαγορεύεται από ταπεινά ελατήρια που δεν εξυπηρετούν τον σκοπό του 
δικαιώµατος, όπως συµβαίνει στις περιπτώσεις που η καταγγελία οφείλεται σε 
κακότητα, εµπάθεια, µίσος ή έχθρα ή σε λόγους εκδικήσεως, συνεπεία προηγηθείσας 
νόµιµης, αλλά µη αρεστής στον εργοδότη συµπεριφοράς του εργαζοµένου ή όταν 
γίνεται για οικονοµικοτεχνικούς λόγους, δηλαδή για την αναδιοργάνωση της 
επιχειρήσεως του εργοδότη, που καθιστά αναγκαία τη µείωση του προσωπικού, 
εφόσον οι λόγοι αυτοί είναι προσχηµατικοί και υποκρύπτουν πράγµατι µίσος, 
εµπάθεια ή κακοβουλία ή όταν είναι πραγµατικοί, αλλά δεν έγινε επιλογή των 
απολυοµένων µε αντικειµενικά κριτήρια (υπηρεσιακά ή κοινωνικά). ∆εν συντρέχει 
όµως περίπτωση καταχρηστικής καταγγελίας, όταν οι τυχόν επικαλούµενοι από τον 
εργοδότη λόγοι, που φέρονται ότι αποτέλεσαν την αιτία της καταγγελίας, είναι 
αναληθείς ή, πολύ περισσότερο, όταν δεν υπάρχει κάποια αιτία, αφού, ενόψει του 
αναιτιώδους χαρακτήρα της καταγγελίας, για να θεωρηθεί αυτή άκυρη, ως 
καταχρηστική, δεν αρκεί ότι οι λόγοι που επικαλέστηκε ο εργοδότης ήταν αναληθείς 
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ή ότι δεν υπήρχε καµία εµφανής αιτία, αλλ' απαιτείται η καταγγελία να έγινε για 
συγκεκριµένους λόγους, που οφείλει να επικαλεστεί µε πληρότητα και να αποδείξει ο 
εργαζόµενος, εξαιτίας των οποίων η άσκηση του σχετικού δικαιώµατος του εργοδότη 
υπερβαίνει τα όρια που επιβάλλει το άρθρο 281 ΑΚ. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 167, 232, 68, 70, 349, 351 ΑΚ, και 94 του Κώδικα 
∆ικηγόρων και των άρθρων 18 παρ. 1, 3 και 22 του Ν. 2190/1920 προκύπτει ότι η 
καταγγελία της σύµβασης έµµισθης εντολής δικηγόρου, που έγινε στο όνοµα του 
νοµικού προσώπου ανώνυµης εταιρίας από πρόσωπο ή όργανο αυτής, το οποίο δεν 
είχε την εξουσία να καταγγείλει τη σύµβαση, είναι ανυπόστατη. Στην περίπτωση 
αυτή το νοµικό πρόσωπο δεν υπέχει ευθύνη έναντι του δικηγόρου, ο οποίος έπαυσε 
να εκτελεί τα καθήκοντά του, εξαιτίας της ανυπόστατης καταγγελίας, για την 
πληρωµή της πάγιας αντιµισθίας του, λόγω υπερηµερίας του νοµικού προσώπου. Αν 
όµως, µετά την ανυπόστατη αυτή καταγγελία, ο δικηγόρος προσέφερε τις υπηρεσίες 
του και το νοµικό πρόσωπο τις απέκρουσε, τότε τούτο περιέρχεται πλέον σε 
υπερηµερία και υποχρεούται να καταβάλει σ αυτόν τις αντίστοιχες πάγιες αντιµισθίες. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 68, 70, 167, 232, 281, 349, 351, 361, 672, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1,  
Νόµοι: 2190/1920, άρθ. 18, 22,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
∆ικηγόροι - ∆ικηγορική αµοιβή - Καταγγελία έµµισθης εντολής δικηγόρου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 797 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- ∆ικηγόροι. Καταγγελία της σύυµβασης έµµισθης εντολής.∆εν εφαρµόζεται η 
διάταξη του άρθρου 656 εδ.β ΑΚ, η οποία προβλέπει την έκπτωση της ωφέλειας που 
αποκόµισε ο µισθωτός από την σε άλλο εργοδότη παροχή της εργασίας του ή της 
απασχόλησής του. Αρχή ισότητας. Καταγγελία κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης. 
Καταγγελία από αναρµόδιο όργανο. Ανυπόστατη καταγγελία. Μη λήψη υπόψη 
πραγµάτων. 
- Επί της ιδιόρρυθµης σχέσης της σύµβασης έµµισθης εντολής δικηγόρου µε πάγια 
αντιµισθία, δεν εφαρµόζεται η διάταξη του άρθρου 656 εδ.β ΑΚ, η οποία προβλέπει 
την έκπτωση της ωφέλειας που αποκόµισε ο µισθωτός από την σε άλλο εργοδότη 
παροχή της εργασίας του ή της απασχόλησής του για ίδιο λογαριασµό κατά τη 
διάρκεια της υπερηµερίας του εργοδότη του.  
- Από την αρχή της ίσης µεταχειρίσεως, η οποία απορρέει από τα άρθρα 22 παρ.1 εδ. 
β του Συντάγµατος, 141 (πρώην άρθρο 119) της Συνθήκης περί ιδρύσεως της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και 288 του ΑΚ, προκύπτει ότι στα πλαίσια της εργασιακής 
συµβάσεως δεν επιτρέπεται η άνιση µεταχείριση από τον εργοδότη των µισθωτών της 
ίδιας εκµεταλλεύσεως που έχουν τα ίδια προσόντα και παρέχουν τις ίδιες υπηρεσίες 
υπό τις ίδιες συνθήκες, εκτός αν δικαιολογείται εξαίρεση ή απόκλιση εξαιτίας 
επαρκούς αντικειµενικού λόγου, και ότι µε βάση την εν λόγω αρχή ο εργοδότης 
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οφείλει να επεκτείνει σε όλους τους εργαζοµένους, που παρέχουν την ίδια εργασία 
υπό τις ίδιες συνθήκες και µε τα ίδια προσόντα, τις προς ορισµένους από αυτούς 
οικειοθελείς µισθολογικέ και άλλες εργασιακές παροχές.  
- Κατά το άρθρ.15 του Ν. 1483/1984 "1.Απαγορεύεται και είναι απόλυτα άκυρη η 
καταγγελία της σχέσεως εργασίας της εργαζοµένης από τον εργοδότη της, τόσο κατά 
τη διάρκεια της εγκυµοσύνης όσο και για το χρονικό διάστηµα ενός έτους µετά τον 
τοκετό ή κατά την απουσία της για µεγαλύτερο χρόνο, λόγω ασθενείας που οφείλεται 
στην κύηση ή τον τοκετό, εκτός αν υπάρχει σπουδαίος λόγος για καταγγελία. Ως 
σπουδαίος λόγος δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να θεωρηθεί ενδεχόµενη µείωση της 
απόδοσης της εργασίας της εγκύου που οφείλεται στην εγκυµοσύνη ...". Εξάλλου, 
κατά το άρθρ.10 του Π∆ 176/15/15-7-1997 "Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας 
και της υγείας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών σε 
συµµόρφωση µε την Οδηγία 95/ 85 ΕΟΚ":"1.Απαγορεύεται η καταγγελία της σχέσης 
εργασίας των εργαζοµένων γυναικών, κατά την έννοια του άρθρου 2,σύµφωνα µε το 
άρθρο 15 του Ν. 1483/1984. 2. Σε περίπτωση καταγγελίας της σχέσης εργασίας, 
εφόσον υπάρχει σπουδαίος λόγος σύµφωνα µε το άρθρο 15 του Ν. 1483/1984, ο 
εργοδότης οφείλει να αιτιολογήσει δεόντως την καταγγελία γραπτώς και να προβεί σε 
σχετική κοινοποίηση και προς τις αρµόδιες υπηρεσίες επιθεώρησης εργασίας των 
Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων". Κατά την έννοια των διατάξεων αυτών(που 
εφαρµόζονται και σε περίπτωση απασχόλησης της εγκύου εργαζοµένης µε βάση απλή 
σχέση εργασίας ή έµµισθης εντολής), η προστασία από αυτές παρέχεται στην 
εργαζόµενη έγκυο γυναίκα ανεξάρτητα από την εκ µέρους του εργοδότη γνώση της 
εγκυµοσύνης της, αφενός, αφετέρου δε ότι, η παράλειψη του εργοδότη να αναγγείλει 
τη γενόµενη καταγγελία της συµβάσεως δεν επιφέρει την ακυρότητα αυτής. Το 
έγκυρο της καταγγελίας, εφόσον έχει καταβληθεί και η νόµιµη αποζηµίωση, 
συναρτάται µε τον λόγο, που επικαλείται ο εργοδότης, ήτοι από το εάν αυτός κριθεί 
σπουδαίος. Ως σπουδαίος δε λόγος κατά την έννοια των ανωτέρω διατάξεων για την 
ως άνω καταγγελία, ο οποίος πρέπει να περιέχεται στο έγγραφο αυτής που 
κοινοποιείται από τον εργοδότη στην εργαζόµενη έγκυο, όταν αυτός, τελώντας σε 
γνώση της εγκυµοσύνης της, επιθυµεί την λύση της σύµβασης µε αυτόν, θεωρούνται 
ένα ή περισσότερα περιστατικά, τα οποία, κατ' αντικειµενική κρίση, καθιστούν, κατά 
την συναλλακτική καλή πίστη, µη ανεκτή από τον εργοδότη, στη συγκεκριµένη 
περίπτωση και ύστερα από εκτίµηση των ειδικών συνθηκών, τη περαιτέρω 
εξακολούθηση της εργασιακής σχέσης, ανεξάρτητα από την ύπαρξη πταίσµατος της 
εργαζοµένης, τέτοιο δε γεγονός συνιστά και η πληµµελής ή µη προσήκουσα εκτέλεση 
των καθηκόντων της εγκύου εργαζοµένης ή η µη συµµόρφωσή της σε οδηγίες του 
εργοδότη, µε την προϋπόθεση, βέβαια, ότι η συµπεριφορά της αυτή δεν είναι 
απότοκος της κατάστασης της εγκυµοσύνης της.  
- Ο λόγος του αριθµού 19 του άρθρου 559 ΚΠολ∆, ιδρύεται, όταν στο αιτιολογικό 
της αποφάσεως του δικαστηρίου της ουσίας δεν περιέχονται καθόλου ή δεν 
περιγράφονται µε πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις τα πραγµατικά εκείνα 
γεγονότα που είναι αναγκαία για να κριθεί αν στη συγκεκριµένη περίπτωση 
συντρέχουν ή όχι οι προϋποθέσεις εφαρµογής του εφαρµοσθέντος κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου ή αν έγινε ή όχι ορθός νοµικός χαρακτηρισµός των κρισίµων 
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πραγµατικών γεγονότων, όχι όµως όταν πρόκειται για ελλείψεις αναγόµενες στην 
εκτίµηση των αποδείξεων και ειδικότερα στην ανάλυση, στάθµιση και αιτιολόγηση 
του συναχθέντος από αυτές και µε σαφήνεια διατυπωµένου αποδεικτικού πορίσµατος. 
Η θεµελίωση του τελευταίου λόγου προϋποθέτει ελλείψεις σε ζητήµατα που ασκούν 
ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης, όπως είναι οι αυτοτελείς πραγµατικοί 
ισχυρισµοί που συνθέτουν την ιστορική βάση και άρα στηρίζουν το αίτηµα αγωγής, 
ανταγωγής, ενστάσεως ή αντενστάσεως. ∆εν υπάρχει δε έλλειψη αιτιολογιών όταν η 
απόφαση περιέχει συνοπτικές µεν αλλά πλήρεις αιτιολογίες. 
- Εφόσον η καταγγελία της σύµβασης έγινε από το ως άνω όργανο της εναγοµένης 
εταιρείας, το οποίο δεν είχε την εξουσία να καταγγείλει τη σύµβαση, η καταγγελία 
αυτή, σύµφωνα µε όσα εκτίθενται ανωτέρω στη νοµική σκέψη, είναι ανυπόστατη. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 8β 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 των 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 οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό 
λόγο.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 288, 656, 
ΚΠολ∆: 535, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 19,  
Νόµοι: 1483/1984, άρθ. 15,  
Νόµοι: 2457/1997,  
Νόµοι: 3016/2002, άρθ. 14,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
∆ικηγόροι - ∆ικηγορική αµοιβή - Καταγγελία έµµισθης εντολής δικηγόρου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 798 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Καταγγελία σύµβαση έµµισθης εντολής δικηγόρου. Προβολή προσωπικότητας. 
Χρηµατική ικανοποίηση για ηθική βλάβη. Μη υποχρέωση πραγµατικής 
απασχόλησης. παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 57, 59, 299, 914 και 932 ΑΚ, προκύπτει ότι το 
δικαίωµα να ζητήσει κάποιος χρηµατική ικανοποίηση για προσβολή της 
προσωπικότητάς του, υπάρχει µόνο στις περιπτώσεις που προσβάλλεται η 
προσωπικότητα του από παράνοµη και υπαίτια συµπεριφορά άλλου προσώπου, που 
προξενεί ηθική βλάβη. Στη σύµβαση έµµισθης εντολής µε πάγια αντιµισθία ο 
εντολοδόχος δικηγόρος έχει το παραπάνω δικαίωµα από τον εντολέα του, όταν 
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πρόκειται είτε για παράνοµη πράξη του τελευταίου, δηλαδή για πράξη που βρίσκεται 
έξω από τα όρια του δικαιώµατος εντολής και είναι αντίθετη προς το νόµο, είτε 
πρόκειται για καταχρηστική άσκηση του άνω δικαιώµατος, κατά την έννοια του 
άρθρου 281 ΑΚ και επιπρόσθετα η πράξη να προσβάλλει τη προσωπικότητα του 
δικηγόρου ιδιαίτερα σε ότι αφορά την επαγγελµατική αξία και υπόληψή του. Ο 
εντολέας δεν δικαιούται να προβαίνει σε ενέργειες από τις οποίες θίγεται η 
προσωπικότητα του εντολοδόχου δικηγόρου.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ.1 ΚΠολ∆ λόγος αναίρεσης για ευθεία 
παράβαση ουσιαστικού δικαίου ιδρύεται αν αυτός δεν εφαρµοσθεί ενώ συνέτρεχαν οι 
προϋποθέσεις εφαρµογής του ή αν εφαρµοστεί ενώ δεν έπρεπε, καθώς και αν 
εφαρµοστεί εσφαλµένα, αντιστοίχως δε όταν στην ελάσσονα πρόταση του νοµικού 
συλλογισµού δεν εκτίθενται καθόλου πραγµατικά περιστατικά ή όταν τα εκτιθέµενα 
δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται βάσει του πραγµατικού του κανόνα 
δικαίου για την επέλευση της απαγγελθεί σας έννοµης συνέπειας ή την άρνηση της.  
- Εκ των διατάξεων των άρθρων 174, 180, 361, 648, 652, 653, 656, 669 και 672 ΑΚ, 
σαφώς προκύπτει ότι ο εργοδότης, εκτός αντιθέτου συµφωνίας, δεν έχει εκ της 
συµβάσεως εργασίας την υποχρέωση να απασχολεί πράγµατι τον µισθωτό, του 
οποίου η απόλυση είναι άκυρη αποκρούοντας δε τις υπ' αυτού προσηκόντως 
προσφερόµενες υπηρεσίες δεν υφίσταται άλλες συνέπειες πλην εκείνων οι οποίες 
επέρχονται εκ της υπερηµερίας παντός εξ αµφοτεροβαρούς συµβάσεως δανειστού. Η 
κατ' αρχήν, όµως, νόµιµη κατά τα ανωτέρω άρνηση του εργοδότη, να αποδεχθεί τις 
υπηρεσίες του µισθωτού, καθίσταται παράνοµη όταν αντιβαίνει στις επιταγές του 
άρθρου 281 ΑΚ, ως όταν συνεπεία αυτής της άρνησης επηρεάζεται η αµοιβή του 
µισθωτού ή υφίσταται άλλο υλικό ή ηθικό συµφέρον τούτου, να γίνονται αποδεκτές 
οι υπηρεσίες του ή ακόµη όταν προσβάλλεται παρανόµως η προσωπικότης τούτου, 
κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 57 ΑΚ. Εξ άλλου, η διάταξη του άρθρου 23 
παρ. 2 Ν. 1264/1982 αληθώς το πρώτον καθιέρωσε υποχρέωση του εργοδότη όπως 
απασχολεί πραγµατικώς τους παρ' αυτώ εργαζοµένους µισθωτούς του, των οποίων η 
απόλυση εκρίθη άκυρη, για τους στο νόµο αυτό οριζόµενους λόγους, πλην όµως όλες 
οι στη παρούσα σκέψη διατάξεις αναφέρονται σε σχέση εξαρτηµένης εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου και δεν έχουν εφαρµογή, ούτε κατ' αναλογία, στην υπό των 
διατάξεων των άρθρων 1, 38, 39, 46, 49, 63, 91 και 92, του Κώδικος ∆ικηγόρων Ν∆ 
3026/1954 προβλεποµένη σχέση παροχής νοµικών υπηρεσιών υπό δικηγόρου βάσει 
της έµµισθης ιδιόµορφης εντολής, στην οποία (έµµισθη εντολή), προέχει η σχέση της 
απόλυτης προσωπικής εµπιστοσύνης, ως εκ της σπουδαιότητας των ζωτικών θεµάτων 
του εντολέα πελάτη τα οποία διαχειρίζεται ο δικηγόρος.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 57, 59, 174, 180, 281, 299, 361, 648, 652, 653, 656, 669, 672, 914, 932, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
 
 
 



 

[35] 
 

∆ικηγόροι - ∆ικηγορική αµοιβή - Πάγια αντιµισθία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1065 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Πάγια ντιµισθία δικηγόρου. Αρχή ίσης µεταχείρισης. Οικιοθελής αποχώρηση 
δικηγόρου. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. Υποχρεώσεις νοµικών προσώπων προς το 
Ταµείο Νοµικών. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. Παραβίαση των ορισµών 
του νόµου σχετικά µε τη δύναµη των αποδεικτικών µέσων. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των αρθ. 1, 63, 92, 92 Α, 94 του Ν.∆ 3026/1954 
"περί του Κώδικος των ∆ικηγόρων" προκύπτει ότι είναι ασυµβίβαστη µε το 
λειτούργηµα του δικηγόρου, ο οποίος είναι άµισθος δηµόσιος λειτουργός, η άσκηση 
άλλης επιστήµης, τέχνης, ή εµπορίας και γενικώς κάθε εργασίας, υπηρεσίας, ή 
απασχολήσεως που δεν αρµόζει στην αξιοπρέπεια και ανεξαρτησία του, καθώς 
επίσης η άσκηση εκ µέρους του οιασδήποτε έµµισθης υπηρεσίας σε φυσικό ή νοµικό 
πρόσωπο. Κατ' εξαίρεση ο τελευταίος µπορεί να παρέχει µε πάγια ετήσια ή µηνιαία 
αµοιβή καθαρώς νοµικές εργασίες νοµικού συµβούλου ή δικηγόρου (αρθ. 63§1-4 του 
Κώδ. περί ∆ικηγόρων). Η σύµβαση αυτή παροχής νοµικών υπηρεσιών µε πάγια 
ετήσια ή µηνιαία αµοιβή η οποία είναι πάντοτε αορίστου χρόνου, έστω και αν 
συνήφθη για ορισµένο χρόνο (αρθ. 63§5 του άνω Κώδικα) δεν µπορεί ν' αποτελέσει 
αντικείµενο συµβάσεως εξαρτηµένης εργασίας, δεν εφαρµόζονται επ' αυτής οι 
γνήσιες διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας, παρά µόνο εφόσον επιτρέπει αυτό 
ειδικός νόµος ή αναλογικά αν προσαρµόζονται προς τις διατάξεις του άνω Ν.∆/τος 
και δεν αντίκεινται στο δηµόσιο χαρακτήρα του δικηγορικού λειτουργήµατος, 
ρυθµίζεται δε από τις διατάξεις του Κώδικα περί δικηγόρων (Ν∆ 3026/1954) και 
συµπληρωµατικά από εκείνες των περί εντολής και συµβάσεως ανεξαρτήτων 
υπηρεσιών διατάξεις (ΟλΑΠ 45/2002). Τα σχετικά µε την αµοιβή του δικηγόρου 
θέµατα κανονίζονται µε συµφωνία µε τον εντολέα του (άρθ. 92 του άνω Κώδικα). Σε 
περίπτωση που έχει συµφωνηθεί µεταξύ των συµβαλλοµένων να αµείβεται ο 
δικηγόρος για τις εκ µέρους του παρεχόµενες προς τον εντολέα του υπηρεσίες, µόνο 
µε πάγια µηνιαία ή ετήσια περιοδική αµοιβή, τα κατώτατα όρια αυτής καθορίζονται 
σε αντιστοιχία µε το βασικό µηνιαίο µισθό των δηµοσίων υπαλλήλων της κατηγορίας 
Πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης, ανάλογα µε το αν πρόκειται για δικηγόρο στο 
Πρωτοδικείο, στο Εφετείο, ή τον Άρειο Πάγο. Ειδικότερα το κατώτατο όριο της 
µηνιαίας αµοιβής του είναι αντίστοιχο µε το βασικό µηνιαίο µισθό των εν λόγω 
υπαλλήλων του15ου µισθολογικού κλιµακίου αν πρόκειται για δικηγόρο στο 
Πρωτοδικείο, του 8ου µισθολογικού κλιµακίου αν πρόκειται για δικηγόρο στο 
Εφετείο και του 1ου µισθολογικού κλιµακίου αν πρόκειται για δικηγόρο στον Άρειο 
Πάγο, αυτά δε τα κατώτατα όρια προσαυξάνονται και µε τα επιδόµατα που 
καταβάλλονται στους τακτικούς δηµόσιους υπαλλήλους, σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
γι' αυτούς διατάξεις (αρθρ. 92 Α παρ. 1 και 2 του Κώδικα περί δικηγόρων, όπως 
ισχύει µετά την τροποποίηση του µε το άρθρο 12 του Ν. 1816/1988). Περαιτέρω µε 
την υπ' αριθ. 2022210/2776/002/1997 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, 
Οικονοµικών και ∆ικαιοσύνης (ΦΕΚ 319 Β' /21-4-1997) που εκδόθηκε κατ' 
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εξουσιοδότηση του άρθρου 24 του ν. 2470/1997 "για την αναµόρφωση του 
µισθολογίου του προσωπικού της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης" και ισχύει από 1-1-19975 
επεκτάθηκαν εν µέρει οι διατάξεις του άνω νόµου και στους δικηγόρους µε σχέση 
έµµισθης εντολής και κατατάχθηκαν οι δικηγόροι αυτοί στα αναφερόµενα και στο πιο 
πάνω άρθρο 92 Α παρ. 1 του Κώδικα ∆ικηγόρων µισθολογικά κλιµάκια, στα οποία 
αντιστοιχεί ο καθοριζόµενος στο άρθρο 7 του ν. 2470/1997 βασικός µηνιαίος µισθός. 
Επιπλέον χορηγούνται σ' αυτούς, σύµφωνα µε το άρθρο 92 Α παρ.2 του Κ∆, και τα 
τακτικά επιδόµατα που προβλέπονται από το άρθρο 8 του ν. 2470/1997. Εξάλλου, 
σύµφωνα µε το άρθρο 12 παρ.3 του ν. 1093/1980, διατηρούνται σε ισχύ διατάξεις 
νόµων, καταστατικών ή εσωτερικών κανονισµών ή ειδικές συµφωνίες που 
καθορίζουν διαφορετικά τα της περιοδικής αµοιβής δικηγόρων, εφόσον µε αυτές 
καθορίζεται αµοιβή ευνοϊκότερη της καθοριζοµένης από την παράγραφο 1 του 
άρθρου 2. Στις περιπτώσεις αυτές εφ' όσον από τις εν λόγω διατάξεις ή υπό των 
µερών δεν ορίστηκε διαφορετικά, οι αµοιβές προσαυξάνονται µε βάση τα οριζόµενα 
από τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 2. Ως βάση υπολογισµού των προσαυξήσεων 
λαµβάνονται οι καταβαλλόµενες αποδοχές. Με το άρθρο 17 παρ. 1 του ν. 1183/1981 
η διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του ν. 
1093/1980 ερµηνεύθηκε αυθεντικώς ως εξής: "Η αληθής έννοια του τελευταίου 
εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 12 του νόµου 1093/1980 είναι ότι ως βάσις 
υπολογισµού των εις την παράγραφαν ταύτην αναφεροµένων προσαυξήσεων 
λαµβάνονται µόνον αι καταβαλλόµεναι βασικαί αποδοχαί, εφ' ων και θα 
υπολογίζονται αι προσαυξήσεις αύται". Τέλος, κατά το άρθρο 12 παρ. 1 του πιο πάνω 
ν. 1093/1980, περιοδικές αµοιβές δικηγόρων βάσει των µέχρι τούδε ισχυουσών 
αποφάσεων του Υπουργού ∆ικαιοσύνης, ανώτερες των υπό των παρ. 1 και 2 του 
άρθρου 2 του παρόντος νόµου καθοριζοµένων, εξακολουθούν να διέπονται από τις 
µέχρι τούδε διατάξεις. Περαιτέρω, η προαναφερόµενη σύµβαση (παροχής νοµικών 
υπηρεσιών µε πάγια περιοδική αµοιβή) λύεται, εκτός άλλων λόγων, και µε 
καταγγελία από τον εντολέα ή τον εντολοδόχο η οποία πρέπει µε ποινή ακυρότητας 
να είναι έγγραφη και να κοινοποιείται στο άλλο µέρος ή µε οικειοθελή αποχώρηση 
του εντολοδόχου για οποιοδήποτε λόγο. Με τη λύση της συµβάσεως µε καταγγελία ο 
δικηγόρος δικαιούται να λάβει από τον εντολέα του την οριζόµενη από τα άρθρο 94 
του Κώδικα αποζηµίωση, το ύψος της οποίας εξαρτάται από το πρόσωπο εκείνου που 
καταγγέλλει τη σύµβαση και το χρόνο παροχής των δικηγορικών υπηρεσιών στον 
εντολέα του, µη δυνάµενη να υπερβεί τις τριάντα (30) πάγιες µηνιαίες αµοιβές κατ' 
ανώτατο όριο (ΟλΑΠ 56/1987) οι οποίες υπολογίζονται µε βάση τις τακτικές 
αποδοχές που καταβάλλονται σ' αυτόν σταθερώς µε οποιαδήποτε µορφή, κατά τον 
τελευταίο πριν από την απόλυση του µήνα. Ως τακτικές αποδοχές θεωρούνται ο 
µισθός (πάγια αντιµισθία) και κάθε άλλη παροχή που χορηγείται σταθερά και µόνιµα 
ως συµβατικό ή νόµιµο αντάλλαγµα των παρεχόµενων υπηρεσιών. Έτσι σε 
περίπτωση καταγγελίας της συµβάσεως εκ µέρους του εντολέως, ο δικηγόρος 
δικαιούται να λάβει από τον εντολέα του αποζηµίωση ίση µε α) µία πάγια µηνιαία 
αµοιβή αν έχει συµπληρώσει στον εντολέα του εξάµηνη υπηρεσία, β) τρεις πάγιες 
µηνιαίες αµοιβές, αν έχει συµπληρώσει διετία, γ) έξι αν έχει συµπληρώσει τριετία, δ) 
δέκα αν έχει συµπληρώσει πενταετία, ε) δώδεκα αν έχει συµπληρώσει οκταετία και 
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στ) γι' αυτούς που έχουν συµπληρώσει υπηρεσία άνω των οκτώ ετών, προστίθεται, 
για κάθε επί πλέον έτος υπηρεσίας, αµοιβή ενός και ηµίσεος µηνός, µη δυναµένης να 
υπερβεί, κατ' ανώτατο όριο, τις τριάντα πάγιες µηνιαίες αµοιβές, για τις οποίες 
απαιτείται υπηρεσία 20 ετών στον ίδιο εντολέα. Σε περίπτωση οικειοθελούς 
αποχώρησης του εντολέως για οποιαδήποτε λόγο, η ως άνω αποζηµίωση 
καταβάλλεται µειωµένη εις το ήµισυ αν έχει συµπληρώνει τουλάχιστον δεκαπενταετή 
(15) υπηρεσία στον ίδιο εντολέα, µειωµένη στα 2/3 αν έχει συµπληρώσει εικοσαετή 
(20) υπηρεσία και ολόκληρη αν έχει συµπληρώσει εικοσιοκταετή (28) υπηρεσία. 
- Από την αρχή της ίσης µεταχειρίσεως, η οποία απορρέει από τα άρθρα 22 παρ.1 εδ. 
β' του Συντάγµατος, 141 (πρώην άρθρο 119) της Συνθήκης (περί ιδρύσεως της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και 288 του ΑΚ, προκύπτει ότι στα πλαίσια της εργασιακής 
συµβάσεως δεν επιτρέπεται η άνιση µεταχείριση από τον εργοδότη των µισθωτών της 
ίδιας εκµεταλλεύσεως που έχουν τα ίδια προσόντα και παρέχουν τις ίδιες υπηρεσίες 
υπό τις ίδιες συνθήκες, εκτός αν δικαιολογείται εξαίρεση η απόκλιση εξαιτίας 
επαρκούς αντικειµενικού λόγου, και ότι µε βάση την εν λόγω αρχή ο εργοδότης 
οφείλει να επεκτείνει σε όλους τους εργαζοµένους, που παρέχουν την ίδια εργασία 
υπό τις ίδιες συνθήκες και µε τα ίδια προσόντα, τις προς ορισµένους από αυτούς 
οικειοθελείς µισθολογικές και άλλες εργασιακές παροχές. ∆εν είναι όµως 
συνταγµατικώς ανεπίτρεπτη, κατά τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 1 και 22 παρ.1 εδ. 
β' του Συντάγµατος, µε τις οποίες καθιερώνονται, αντίστοιχα, η αρχή της ισότητας 
των Ελλήνων ενώπιον του νόµου και το δικαίωµα όλων των εργαζοµένων, 
ανεξάρτητα από φύλο η άλλη διάκριση, για ίση αµοιβή για παρεχόµενη εργασία ίσης 
αξίας, η ευνοϊκότερη µισθολογική ή άλλη εργασιακή µεταχείριση ορισµένης 
κατηγορίας εργαζοµένων, που παρέχει εργασία ή υπηρεσίες υπό διαφορετικές 
προϋποθέσεις και συνθήκες (ΟλΑΠ 9-10/1999).  
- Κατά το άρθρο 94 παρ. 2 του Κώδικα ∆ικηγόρων, η κατά την παρ. 1 του ίδιου 
άρθρου αποζηµίωση των δικηγόρων, οι οποίοι παρέχουν τις υπηρεσίες τους προς τους 
εντολείς τους κατά τους όρους του άρθρου 63 παρ. 4 του ίδιου Κώδικα (δηλαδή µε 
πάγια ετήσια ή µηνιαία αµοιβή) και οικειοθελώς αποχωρούν από την υπηρεσία τους 
για οποιοδήποτε λόγο, έχοντας συµπληρώσει στον ίδιο εντολέα τριακονταετή 
υπηρεσία, ανέρχεται κατ' ανώτατο όριο σε τριάντα (30) πάγιες µηνιαίες περιοδικές 
αµοιβές. Η αµέσως όµως πιο πάνω ρύθµιση, µε την οποία καθιερώνεται αποζηµίωση 
από τριάντα (30) πάγιες µηνιαίες περιοδικές αµοιβές κατ' ανώτατο όριο, δεν 
προσκρούει: α) ούτε στις ως άνω αρχές της ίσης µεταχειρίσεως και συνταγµατική 
αρχή της ισότητας των Ελλήνων ενώπιον του νόµου (άρθρα 4 παρ. 1 και 22 παρ. 1 εδ. 
β' του Συντάγµατος), αφού οι δικηγόροι ανήκουν σε κατηγορία επαγγελµατιών που 
παρέχουν τις καθαρώς νοµικές υπηρεσίες τους υπό διαφορετικές και ιδιαίτερες 
προϋποθέσεις από εκείνες υπό τις οποίες παρέχουν τις υπηρεσίες τους άλλοι 
εργαζόµενοι, ιδίως µισθωτοί, για τους οποίους µάλιστα προβλέπεται αποζηµίωση 
απολύσεως, ίση µεν προς τις αποδοχές µέχρι 24 µηνών, ανάλογα µε το χρόνο 
υπηρεσίας τους, όταν πρόκειται για υπαλλήλους (άρθρο 1 ν. 2112/1920 σε 
συνδυασµό µε άρθρο 2 ν. 3198/1955), ίση δε προς τις αποδοχές µέχρι 52 
ηµεροµισθίων, όταν πρόκειται για εργάτες (άρθρο 3 παρ. 1 του β.δ. της 16/18-7-1920 
σε συνδυασµό µε άρθρο 1 ν. 3198/1955). Και β) ούτε στην επίσης πιο πάνω αρχή της 
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αναλογικότητας όπως ορίζεται στο άρθρο 25 παρ. 1 του ισχύοντος Συντάγµατος, 
αφού η αρχή αυτή δεν εφαρµόζεται απευθείας από το δικαστήριο, παρά µόνο για τον 
έλεγχο συνταγµατικότητας νόµων που περιορίζουν δικαιώµατα του ανθρώπου 
(ΟλΑΠ 6/2009). 
- 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. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρ. 10§9 του Ν. 4114/1960, η οποία προστέθηκε µε το άρθρ. 
13 του Ν. 1512/1985 και αντικαταστάθηκε µε το άρθρ. 24§1 του Ν. 1868/1989, τα 
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που απασχολούν 
δικηγόρους που αµείβονται µε πάγια αντιµισθία, έχουν την υποχρέωση να 
καταβάλουν στο Ταµείο Νοµικών εισφορά 3%, που υπολογίζεται κατά τα οριζόµενα 
στην ίδια παράγραφο και η οποία αποδίδεται στο Ταµείο Νοµικών µέσα στο πρώτο 
δεκαήµερο του επόµενου µήνα από την ηµεροµηνία υποχρέωσης προς καταβολή από 
τον εντολέα. Κατά την παρ. 2 του ίδιου άρθρ. 24 του Ν. 1868/1989, όπως 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρ. 37§1 του Ν. 2145/1993, το ∆ηµόσιο, τα νοµικά 
πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και τα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, καθώς και τα 
φυσικά πρόσωπα που απασχολούν δικηγόρους µε έµµισθη εντολή ορισµένου ή 
αορίστου χρόνου έχουν την υποχρέωση να καταβάλλουν στο Ταµείο Νοµικών, το 
Ταµείο Προνοίας ∆ικηγόρων και το ΚΕΑ∆ ποσοστό 2/3 της εκάστοτε ετήσιας 
ασφαλιστικής εισφοράς των απασχολουµένων σε αυτούς δικηγόρων (η οποία 
αποδίδεται από τους φορείς στα ασφαλιστικά ταµεία µέσα στον Ιανουάριο του 
επόµενου έτους στο οποίο αφορά η υποχρέωση καταβολής των εισφορών), η 
υποχρέωση δε καταβολής του ποσοστού αυτού ασφαλίστρων αρχίζει από 1-1-1993 
και ισχύει και για τους µέχρι 31-12-1992 ασφαλισµένους στους ανωτέρω φορείς 
δικηγόρους, ενώ µε το άρθρ. 18§8 του Ν. 3232/2004 ορίσθηκε ότι οι διατάξεις του 
παραπάνω εδαφίου ισχύουν και για τους από 1-1-1993 και εφεξής ασφαλισµένους 
δικηγόρους στους ανωτέρω φορείς. Από τις διατάξεις που προαναφέρθηκαν 
προκύπτει ότι οι πιο πάνω ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες παρακρατούνταν 
σταθερά και µονίµως από τον εργοδότη και αποδίδονταν στα οικεία ασφαλιστικά 
ταµεία, αποτελούν µεν µέρος του νόµιµου µισθού, αλλά εφόσον παρακρατούνταν και 
αποδίδονταν ως άνω, δεν συνυπολογίζονται κατά τον καθαρισµό του ποσού της 
αποζηµίωσης που δικαιούται ο δικηγόρος σε περίπτωση λύσης της έµµισθης εντολής. 
- Παραβίαση των ορισµών του νόµου σχετικά µε τη δύναµη των αποδεικτικών 
µέσων, ιδρύεται µόνον αν το δικαστήριο προσέδωσε σε αποδεικτικό µέσο αυξηµένη 
αποδεικτική δύναµη, που δεν την είχε κατά νόµο, ή δεν του προσέδωσε τέτοια 
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δύναµη, µολονότι την είχε κατά νόµο, και όχι αν έκρινε περισσότερο ή λιγότερο 
αξιόπιστο ένα από τα πολλά ισοδύναµα κατά νόµον αποδεικτικά µέσα. 
- Ο αναιρετικός λόγος του άρθρου 559 αριθ. 12 ΚΠολ∆, κατά τον οποίο αναίρεση 
επιτρέπεται αν το δικαστήριο παραβίασε τους ορισµούς του νόµου σχετικά µε τη 
δύναµη των αποδεικτικών µέσων, ιδρύεται µόνον αν το δικαστήριο προσέδωσε σε 
αποδεικτικό µέσο αυξηµένη αποδεικτική δύναµη, που δεν την είχε κατά νόµο, ή δεν 
του προσέδωσε τέτοια δύναµη, µολονότι την είχε κατά νόµο, και όχι αν έκρινε 
περισσότερο ή λιγότερο αξιόπιστο ένα από τα πολλά ισοδύναµα κατά νόµον 
αποδεικτικά µέσα. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 288, 361, 648, 653 
ΚΠολ∆: 553, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 12, 
Σ: 4, 22, 
Κωδ∆ικ: 64, 92, 93, 94, 
Νόµοι: 2112/1920, άρθ. 1,  
Νόµοι: 4114/1960, άρθ. 10,  
Νόµοι: 1093/1980, άρθ. 12, 
Νόµοι: 1512/1985, άρθ. 13,  
Νόµοι: 1868/1989, άρθ. 24,  
Νόµοι: 2145/1993, άρθ. 37,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
∆ικηγόροι - ∆ικηγορική αµοιβή - Πάγια αντιµισθία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 17 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- ∆ικηγόροι µε πάγια αντιµισθία. Μεταφορά στο Ταµείο Προνοίας ∆ηµοσίων 
Υπαλλήλων (ΤΠ∆Υ). Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης 
βάσης. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. 
- Από τις διατάξεις του άρθ.63 παρ. 3, 4 και 5 του κυρωθέντος µε το ν.δ. 3026/1954 
Κώδικα περί ∆ικηγόρων συνάγεται ότι (1) είναι ασυµβίβαστη προς το δικηγορικό 
λειτούργηµα κάθε έµµισθη υπηρεσία σε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο (2) κατ' εξαίρεση 
επιτρέπεται από δικηγόρο η µε πάγια αντιµισθία, ετήσια ή µηνιαία, παροχή καθαρά 
νοµικών υπηρεσιών, είτε ως δικαστικού ή νοµικού συµβούλου είτε ως δικηγόρου, 
ενώ απαγορεύεται η συµφωνία για την παροχή νοµικών υπηρεσιών µε πάγια 
περιοδική αµοιβή µε προθεσµία, τέτοια δε µε προθεσµία σύµβαση θεωρείται ως 
αορίστου χρόνου (3) η παροχή νοµικών υπηρεσιών από δικηγόρο µε περιοδική 
αµοιβή είναι επιτρεπτή και έγκυρη µόνο µε την µορφή της έµµισθης εντολής 
αορίστου χρόνου (4) η σύµβαση έργου ως και η συµφωνία παροχής νοµικών 
υπηρεσιών µε πάγια αντιµισθία για ορισµένο χρόνο αποτελούν απαγορευµένες 
µορφές συµβατικής απασχόλησης του δικηγόρου, τυχόν δε συναπτόµενες θεωρούνται 
εξ υπαρχής, από την κατάρτισή τους, ως συµβάσεις µε το παραπάνω αναγκαστικό 
περιεχόµενο, δηλ. ως συµβάσεις έµµισθης εντολής παροχής νοµικών υπηρεσιών µε 
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πάγια αντιµισθία για αόριστο χρόνο. Εξάλλου, από την διάταξη του άρθ. 11 παρ. 1 Ν. 
1649/1986 "Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα των ∆ικηγόρων και άλλες 
διατάξεις" προκύπτει, ότι η πρόσληψη δικηγόρων µε πάγια αντιµισθία ή η 
αποκλειστική ή η συστηµατική ανάθεση υποθέσεων µε πάγια αµοιβή από νοµικά 
πρόσωπα του δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός προσδιορίζεται στο άρθ. 9 Ν. 1232/1982 
και στο άρθ. 1§6 ν. 1256/1982, γίνεται µε επιλογή ύστερ' από προκήρυξη, η διάταξη, 
όµως, αυτή δεν εφαρµόζεται για την πρόσληψη του προϊσταµένου νοµικής ή 
δικαστικής υπηρεσίας ή του νοµικού συµβούλου των παραπάνω νοµικών προσώπων 
και η σχετική σύµβαση καταρτίζεται αποκλειστικά µε βάση τις διατάξεις του 
ιδιωτικού δικαίου, εφόσον, βέβαια, η ειδική νοµοθεσία που διέπει το νοµικό πρόσωπο 
δεν προβλέπει ότι προηγείται της πρόσληψης ανάλογη διοικητική διαδικασία (ΑΠ 
1619/2011, ΣτΕ 1568/2010).  
- Με τον 69/1994 Κανονισµό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος (ΦΕΚ 
Α' 86) καταρτίσθηκε και εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του άρθ. 42 παρ. 2 και 4 Ν. 
590/1977 ο "Οργανισµός ∆ιοικήσεως Ταµείου Προνοίας Ορθοδόξου Εφηµεριακού 
Κλήρου Ελλάδος", που έχει εποµένως ισχύ ουσιαστικού νόµου, µε τον οποίο 
ορίσθηκε (1) µε το άρθ. 7 ότι στις αρµοδιότητες του Τµήµατος Νοµικών Υπηρεσιών 
περιλαµβάνεται η επιµέλεια της παρακολούθησης των παραπεµποµένων από το ∆Σ ή 
άλλο αρµόδιο όργανο του Ταµείου δικαστικών, νοµικών και φορολογικών θεµάτων, η 
µέριµνα για την παρακολούθηση και διεκπεραίωση των πάσης φύσεως δικών του 
Ταµείου ενώπιον παντός αρµοδίου δικαστηρίου, καθώς και η υποστήριξη και 
προάσπιση των συµφερόντων του Ταµείου ενώπιον των δικαστικών, διοικητικών ή 
άλλων αρχών, η γνωµοδότηση ή εισήγηση για κάθε νοµικό θέµα και ιδίως για θέµατα 
αναγόµενα σε ερµηνεία και εφαρµογή των νόµων, του καταστατικού και του 
Οργανισµού, τα οποία παραπέµπονται από το ∆Σ ή άλλο όργανο του Ταµείου, η 
παροχή νοµικής φύσης οδηγιών προς τις υπηρεσίας του Ταµείου, η γνωµοδότηση σε 
περιπτώσεις συµβιβασµού και παραίτησης από δικαιώµατα, αξιώσεις, αγωγές και 
ένδικα µέσα, η ευθύνη επεξεργασίας των πάσης φύσεως συµβάσεων και άλλων 
δικαιοπραξιών του Ταµείου κ.λπ. (2) µε το άρθ. 8 ότι στο τακτικό προσωπικό του 
Ταµείου στην κατηγορία ΠΕ υπάγεται ο κλάδος προσωπικού έµµισθης εντολής µε 
προβλεποµένη µία θέση δικηγόρου - νοµικού συµβούλου, µε άδεια άσκησης της 
δικηγορίας ενώπιον του Αρείου Πάγου και (3) µε το άρθ. 10 ότι στο Τµήµα της 
Νοµικής Υπηρεσίας προϊστάµενος είναι ο νοµικός σύµβουλος. Από τις διατάξεις 
αυτές συνάγεται ότι για το ως άνω Ταµείο προβλεπόταν Τµήµα Νοµικών Υπηρεσιών 
µε τις προπεριγραφείσες αρµοδιότητες, αποτελούµενο από έναν δικηγόρο - νοµικό 
σύµβουλο, συγχρόνως και Προϊστάµενο του Τµήµατος, ο οποίος ήταν δικηγόρος και 
νοµικός σύµβουλος του Ταµείου, χωρίς διάκριση µεταξύ των δύο αυτών ιδιοτήτων, 
και εποµένως στα καθήκοντά του περιλαµβανόταν τόσο η παροχή γνωµοδοτήσεων, 
νοµικών συµβουλών κ.λπ., όσο και η ενώπιον των δικαστηρίων παράστασή του για 
την υπεράσπιση και διεκπεραίωση των υποθέσεων του Ταµείου χωρίς περιορισµό, 
αφού αυτό ανήκε στις αρµοδιότητες του Νοµικού Τµήµατος, το οποίο στελεχωνόταν, 
όπως προαναφέρθηκε, από έναν δικηγόρο -νοµικό σύµβουλο, δηλ. από µέλος του 
προσωπικού ΠΕ µε διπλή ιδιότητα, που ήταν και προϊστάµενος του Τµήµατος αυτού. 
Με το δέκατο έβδοµο άρθρο του Ν. 3607/2007 ορίσθηκε ότι "§1. Το Ταµείο 
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Προνοίας Ορθοδόξου Εφηµεριακού Κλήρου Ελλάδος ... καταργείται από την πρώτη 
του τετάρτου µήνα από την δηµοσίευση του παρόντος νόµου.§. Στο Ταµείο Προνοίας 
∆ηµοσίων Υπαλλήλων (ΤΠ∆Υ) συνιστάται από την ίδια παραπάνω ηµεροµηνία 
Κλάδος µε την ονοµασία "Κλάδος Προνοίας ορθοδόξου Εφηµεριακού Κλήρου 
Ελλάδος", ο οποίος στο εξής θα αποκαλείται "Κλάδος", στον οποίο υπάγονται 
υποχρεωτικά α) οι ασφαλισµένοι του καταργούµενου Ταµείου β) οι εφεξής 
διοριζόµενοι µε την ιδιότητα µε την οποία θα ασφαλίζονταν υποχρεωτικά στο 
καταργούµενο Ταµείο. Ο Κλάδος αυτός έχει πλήρη οικονοµική και λογιστική 
αυτοτέλεια ... §15. Όλες οι υφιστάµενες κατά την κατάργηση του Ταµείου θέσεις που 
προβλέπονται στον Κανονισµό του και το υπηρετούν προσωπικό και ο δικηγόρος 
αυτού µεταφέρονται στο Ταµείο Προνοίας ∆ηµοσίων Υπαλλήλων (ΤΠ∆Υ) από την 
ηµεροµηνία κατάργησής του. Η υπηρεσία του προσωπικού αυτού θεωρείται για κάθε 
συνέπεια ότι διανύθηκε στη νέα του θέση". Από τις διατάξεις αυτές και δη της§15, 
και παρά την κάπως ατελή διατύπωσή της, συνάγεται ότι στο ΤΠ∆Υ (αναιρεσείον) 
µεταφέρθηκε και ο δικηγόρος - νοµικός σύµβουλος του καταργηθέντος Ταµείου και 
Προϊστάµενος του Τµήµατος Νοµικών Υπηρεσιών αυτού, παρά το γεγονός ότι στην 
παραπάνω διάταξη γίνεται λόγος µόνο για δικηγόρο, αφού στο καταργηθέν Ταµείο 
προβλεπόταν µόνο µία θέση δικηγόρου - νοµικού συµβούλου, χωρίς διάκριση των 
ιδιοτήτων αυτών, που στελέχωνε το Τµήµα Νοµικών Υπηρεσιών αυτού, όντας 
συγχρόνως και Προϊστάµενος αυτού. Επειδή µάλιστα πρόκειται για µεταφορά, και όχι 
πρόσληψη σε ΝΠ∆∆ ανήκον στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, και δη Προϊσταµένου 
Νοµικής Υπηρεσίας αλλά και νοµικού συµβούλου αυτού, δεν απαιτείται η τήρηση 
της διαδικασίας του άρθ. 11 Ν. 1649/1986, ούτε του άρθ. 103§7 του Συντάγµατος, 
αλλά ούτε και υφίσταται απαγόρευση από το άρθ. 1 της ΠΥΣ 33/2006 περί 
αναστολής έως 31-12-2007 (η οποία παρατάθηκε επανειληµµένα) του διορισµού και 
της πρόσληψης του πάσης φύσεως προσωπικού του ∆ηµοσίου, των ΝΠ∆∆, των ΟΤΑ 
κ.λπ., εάν η κατά τον ανωτέρω τρόπο τοποθέτηση (µε την εκ του νόµου µεταφορά 
προσωπικού του καταργηθέντος Ταµείου στο ΤΠ∆Υ) λάµβανε χώρα µέσα στα 
χρονικά όρια ισχύος της απαγόρευσης αυτής.  
- Κατά την διάταξη του άρθ. 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆ λόγος αναίρεσης για παραβίαση 
κανόνα ουσιαστικού δικαίου ιδρύεται, εάν αυτός εφαρµοσθεί, αν και κατά τις 
σχετικές παραδοχές της απόφασης 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 άρθ. 559 ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται και εάν 
η απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως εάν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει 
αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζητήµατα που ασκούν ουσιώδη επίδραση 
στην έκβαση της δίκης. Από την διάταξη αυτή προκύπτει, ότι ο προβλεπόµενος ως 
άνω λόγος αναίρεσης ιδρύεται και όταν τα εκτιθέµενα στην ελάσσονα πρόταση του 
νοµικού συλλογισµού πραγµατικά περιστατικά δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που 
απαιτούνται µε βάση το πραγµατικό του εφαρµοστέου κανόνα δικαίου για την 
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επέλευση της έννοµης συνέπειας που απαγγέλθηκε ή την άρνησή της (ανεπαρκής 
αιτιολογία - ΟλΑΠ 1/1999, 32/1996). Το κατά νόµον αναγκαίο περιεχόµενο της 
ελάσσονος πρότασης προσδιορίζεται από τον εκάστοτε εφαρµοστέο κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου, του οποίου το πραγµατικό πρέπει να καλύπτεται πλήρως από τις 
παραδοχές της απόφασης στο αποδεικτικό πόρισµά της και να µην καταλείπονται 
αµφιβολίες (ΑΠ 721/2011).  
- Κατά τον αριθµό 8 του αυτού ως άνω άρθ. 559 ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται και αν 
το δικαστήριο παρά το νόµο 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 παρά το νόµο µη λήψη υπόψη από το δικαστήριο της 
ουσίας ιδρύει τον προβλεπόµενο απ' αυτήν λόγο αναίρεσης, νοούνται οι αυτοτελείς, 
νόµιµοι και παραδεκτά προταθέντες στο δικαστήριο της ουσίας πραγµατικοί 
ισχυρισµοί, οι οποίοι συγκροτούν την ιστορική βάση και εποµένως στηρίζουν το 
αίτηµα αγωγής, ανταγωγής, ένστασης ή αντένστασης καθώς και ο λόγος έφεσης που 
περιέχει παράπονο κατά της απόφασης του πρωτοβαθµίου δικαστηρίου, µε την οποία 
απορρίφθηκε ισχυρισµός του εκκαλούντος ή έγινε δεκτός ισχυρισµός του αντιδίκου 
του (ΟλΑΠ 3/1997, ΑΠ 1703/2008), ο λόγος, όµως, αυτός δεν ιδρύεται, εάν ο 
ισχυρισµός, µε την προδιαληφθείσα έννοια, ελήφθη υπόψη από το δικαστήριο και 
απορρίφθηκε για οποιονδήποτε λόγο, τυπικό ή ουσιαστικό (ΟλΑΠ 12/1991), τούτο δε 
συµβαίνει και όταν η απόφαση περιέχει παραδοχές αντίθετες µε τον φερόµενο ως µη 
ληφθέντα υπόψη ισχυρισµό (ΟλΑΠ 11/1996).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ:  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 19, 
Κωδ∆ικ: 63, 
Νόµοι: 590/1977, άρθ. 42,  
Νόµοι: 1232/1982, άρθ. 9, 
Νόµοι: 1256/1982, άρθ. 1,  
Νόµοι: 1649/1986, άρθ. 11,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Ειδική πρόσθετη αµοιβή 176 Ευρώ - Υπάλληλοι ∆ηµοσίου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1311 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αρχή ίσης µεταχείρισης. Επίδοµα 176 Ευρώ. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Η διάταξη του άρθρ. 4 παρ. 1 του Συντάγµατος, η οποία ορίζει ότι οι Έλληνες είναι 
ίσοι ενώπιον του νόµου και καθιερώνει όχι µόνο την ισότητα των Ελλήνων έναντι του 
νόµου αλλά και την ισότητα του νόµου έναντι αυτών, δεσµεύει και τον κοινό 
νοµοθέτη και τον υποχρεώνει, όταν πρόκειται να ρυθµίσει ουσιωδώς όµοια 
πράγµατα, σχέσεις ή καταστάσεις και κατηγορίες προσώπων, να µη µεταχειρίζεται 
κατά τρόπο ανόµοιο τις περιπτώσεις αυτές εισάγοντας εξαιρέσεις και κάνοντας 
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διακρίσεις, εκτός αν αυτό επιβάλλουν λόγοι κοινωνικού ή δηµοσίου συµφέροντος, η 
συνδροµή των οποίων υπόκειται στον έλεγχο των δικαστηρίων. Εποµένως, αν γίνει 
από τον νόµο ειδική ρύθµιση για ορισµένη κατηγορία προσώπων και αποκλείεται από 
τη ρύθµιση αυτή κατ' αδικαιολόγητη δυσµενή διάκριση άλλη κατηγορία προσώπων, 
για την οποία συντρέχει ο ίδιος λόγος που επιβάλλει την ειδική µεταχείριση, η 
διάταξη αυτή που εισάγει τη δυσµενή αυτή µεταχείριση, είναι ανίσχυρη ως 
αντισυνταγµατική. Τα ίδια ισχύουν και όταν η ειδική ρύθµιση αφορά µισθό, σύνταξη 
ή άλλη παροχή προς δηµόσιο λειτουργό ή υπάλληλο και γενικώς µισθωτό, οπότε, 
στην περίπτωση κατά την οποία γίνεται αδικαιολόγητη διάκριση, τα δικαστήρια 
επιδικάζουν την παροχή αυτή και σε εκείνους που αδικαιολόγητα εξαιρούνται, χωρίς 
αυτό να σηµαίνει ότι παραβιάζεται από τη δικαστική εξουσία η αρχή της διακρίσεως 
των εξουσιών που θεσπίζεται από τα άρθρ. 1, 26, 73 επ. και 87 επ. του Συντάγµατος, 
αφού τα δικαστήρια στην περίπτωση αυτή υποχρεούνται σύµφωνα µε τα άρθρα 87 
παρ. 1 και 2, 93 παρ. 4 και 120 παρ. 2 του Συντάγµατος, να ασκήσουν έλεγχο στο 
έργο της νοµοθετικής εξουσίας και να εφαρµόσουν σε όλη την έκταση την αρχή της 
ισότητας και µε βάση την αρχή αυτή να καταλήξουν στην εφαρµογή του νόµου που 
περιέχει την ευµενή ρύθµιση. Εάν τα δικαστήρια περιορίζονταν να κηρύξουν µόνο 
την αντισυνταγµατικότητα της διατάξεως που εισάγει τη δυσµενή διάκριση, χωρίς να 
µπορούν να επεκτείνουν την ειδική ευµενή ρύθµιση και υπέρ εκείνου σε βάρος του 
οποίου έγινε η δυσµενής διάκριση, τότε θα παρέµενε η αντισυνταγµατική ανισότητα 
και δεν θα έχει ουσιαστικό περιεχόµενο η ζητούµενη δικαστική προστασία. Αυτό δε 
δεν αντίκειται στο άρθρο 80 παρ. 1 του Συντάγµατος, κατά το οποίο "µισθός, 
σύνταξη, χορηγία ή αµοιβή ούτε εγγράφεται στον προϋπολογισµό του Κράτους ούτε 
παρέχεται χωρίς οργανικό ή άλλο ειδικό νόµο", διότι ο νόµος υπάρχει και είναι αυτός 
που περιέχει την ευµενή διάταξη (ΟλΑΠ 28/1992, 13/91). 
- Κατά το αρθρ. 13 παρ. 1 του Ν. 2738/1999, (ο οποίος εισήγαγε τον θεσµό των 
συλλογικών διαπραγµατεύσεων), η συλλογική διαπραγµάτευση για ρύθµιση 
ζητηµάτων των όρων και συνθηκών απασχόλησης υπαλλήλων, που δεν ρυθµίζεται 
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 3 του ίδιου νόµου, λόγω συνταγµατικών 
περιορισµών (όπως είναι ιδίως τα ζητήµατα µισθών, συντάξεων, σύστασης 
οργανικών θέσεων, προσόντων, τρόπου διορισµού κλπ), µπορεί να καταλήγει σε 
συλλογική συµφωνία. Κατά την παρ. 2 του ίδιου άρθρου, η συµφωνία αυτή δεν 
αποτελεί συλλογική σύµβαση εργασίας, συνεπάγεται όµως για το ∆ηµόσιο ή ΝΠ∆∆ ή 
ΟΤΑ: α) είτε την έκδοση κανονιστικών πράξεων, εφόσον τα θέµατα της συµφωνίας 
µπορεί να ρυθµισθούν κανονιστικώς µε βάση υπάρχουσα σχετική εξουσιοδότηση 
νόµου, β) είτε την προώθηση σχετικής νοµοθετικής ρύθµισης των θεµάτων της 
συµφωνίας. Αντικείµενο του περιεχοµένου της συµφωνίας µπορεί ν' αποτελεί και ο 
χρόνος υλοποίησης της δέσµευσης για την έκδοση κανονιστικών πράξεων ή 
προώθησης νοµοθετικών ρυθµίσεων κατά περίπτωση. Με το άρθρο 14 του Ν. 
3016/2002 "για την εταιρική διακυβέρνηση, θέµατα µισθολογίου και άλλες διατάξεις" 
ορίσθηκαν µεταξύ άλλων τα εξής: "1. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών 
Οικονοµίας και Οικονοµικών, Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης 
και του κατά περίπτωση αρµόδιου υπουργού ρυθµίζονται τα θέµατα των συλλογικών 
συµφωνιών που συνάπτονται κατ' εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 13 του Ν. 
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2738/1999 και αφορούν θέµατα µισθών και αµοιβών, συµπεριλαµβανοµένων και 
αυτών που υπεγράφησαν κατά το έτος 2001. 2. Με όµοιες αποφάσεις οι ρυθµίσεις της 
προηγούµενης παραγράφου είναι δυνατόν να επεκτείνονται εν όλω ή εν µέρει και στο 
λοιπό προσωπικό του ∆ηµοσίου, των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και 
λοιπών νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.∆.∆.), που δεν συµµετείχε στη 
σύναψη συλλογικών συµφωνιών του άρθρου 13 του Ν. 2738/1999 και µέχρι του 
ποσού των εκατόν εβδοµήντα έξι (176) ευρώ. 3. Αν καταβάλλονται οποιουδήποτε 
είδους πρόσθετες µισθολογικές παροχές, που υπολείπονται του ποσού των 176 ευρώ, 
επιτρέπεται να χορηγείται µόνο η διαφορά µέχρι του ποσού αυτού. Οι ρυθµίσεις 
αυτές, όσον αφορά το προσωπικό των Ο.Τ.Α. και το προσωπικό των λοιπών 
Ν.Π.∆.∆., περιορίζονται στις υφιστάµενες από τον προϋπολογισµό τους δυνατότητες. 
4. Με τις προβλεπόµενες από τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου αυτού κοινές 
υπουργικές αποφάσεις καθορίζονται ειδικότερα: α) οι δικαιούχοι των παροχών και το 
ύψος τους, λαµβάνοντας υπόψη για τη χορήγηση ή µη των παροχών αυτών το 
συνολικό ποσό των καταβαλλόµενων µηνιαίων αποδοχών και λοιπών παροχών, 
επιδοµάτων και αποζηµιώσεων από οποιαδήποτε πηγή, β) οι όροι, οι προϋποθέσεις 
και οι περιορισµοί για τη χορήγηση των παροχών αυτών, η διαδικασία και ο χρόνος 
καταβολής, καθώς και ο τρόπος αντιµετώπισης της σχετικής δαπάνης, γ) κάθε άλλη 
αναγκαία λεπτοµέρεια για τη χορήγησή τους...6. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού 
ισχύουν από 1.1.2002". ∆υνάµει της προαναφερθείσας εξουσιοδοτικής διατάξεως και 
αφού είχαν προηγηθεί ειδικές συλλογικές συµφωνίες του Ελληνικού ∆ηµοσίου µε 
τους αντίστοιχους κλάδους υπαλλήλων (όπως προαναφέρθηκε, µε την ως άνω 
εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 14 παρ. 2 του Ν. 3016/2002, η ρύθµιση της παρ. 
1, δηλαδή της χορήγησης της ειδικής παροχής, µπορούσε να επεκτείνεται και στο 
προσωπικό της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης που δεν συµµετείχε στη σύναψη των 
συλλογικών συµφωνιών, του άρθρου 13 του Ν. 2738/1999), εκδόθηκαν πολλές κοινές 
Υπουργικές Αποφάσεις (ΚΥΑ), µε τις οποίες χορηγήθηκε η παραπάνω χρηµατική 
παροχή, ύψους 88 ευρώ µηνιαίως από 1-1-2002 και 176 ευρώ από 1-7-2002, σε όλους 
σχεδόν τους µε σχέση δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου υπαλλήλους του Ελληνικού 
∆ηµοσίου, των ΟΤΑ και των ΝΠ∆∆, των οποίων οι αποδοχές διέπονται από τις 
διατάξεις του Ν. 2470/1997, καθώς και στους αποσπασµένους ή τοποθετούµενους 
από άλλα Υπουργεία, ΟΤΑ και λοιπά ΝΠ∆∆. Όλες οι προαναφερθείσες ΚΥΑ έχουν 
ουσιωδώς όµοιο περιεχόµενο: Επικαλούνται τις διατάξεις των άρθρων 14 του Ν. 
3016/2002 και 1 του Ν. 3029/2002, καθορίζουν το ποσό της ειδικής παροχής σε 88 
ευρώ από 1-1-2002 και σε 176 ευρώ από 1-7-2002, ορίζουν ότι η καταβολή αυτής 
εξακολουθεί και κατά το χρονικό διάστηµα των θεσµοθετηµένων αδειών (κανονικών, 
συνδικαλιστικών, εκπαιδευτικών, λοχείας, κύησης κλπ), ότι υπόκειται στις συνήθεις 
κρατήσεις των επιδοµάτων και ότι συνεντέλλεται µε τις µηνιαίες αποδοχές των 
δικαιούχων και αναφέρουν ως δικαιούµενους της αρχής όλους τους υπαλλήλους της 
αντίστοιχης υπηρεσίας που αφορά η απόφαση, χωρίς µνεία κάποιου λόγου ή αιτίας 
που δικαιολογεί τη χορήγησή της ειδικά στους υπαλλήλους αυτούς, ενώ και κατ' 
άρθρο 1 παρ. 13 του Ν. 3029/2002 η παροχή αυτή λαµβάνεται υπόψη στη βάση του 
υπολογισµού της σύνταξης των εφεξής εξερχοµένων από την υπηρεσία. Ενώ δηλαδή 
η χορήγηση της µηνιαίας ειδικής παροχής του άρθρου 14 του Ν. 3016/2002 
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προβλέφθηκε προκειµένου να εξοµαλυνθούν οι µισθολογικές διαφορές υπέρ των 
χαµηλόµισθων υπαλλήλων, οι οποίοι δεν λαµβάνουν πρόσθετες µισθολογικές 
παροχές, µε τις προαναφερόµενες υπουργικές αποφάσεις χορηγήθηκε η ειδική αυτή 
παροχή χωρίς να γίνεται στις διατάξεις τους η συγκεκριµένη αναφορά ότι δεν 
λαµβάνουν πράγµατι πρόσθετες µισθολογικές παροχές. Έτσι µε τη χορήγηση της 
αµοιβής αυτής και µάλιστα σε ιδιαίτερα σύντοµο χρονικό διάστηµα σε µεγάλο αριθµό 
υπαλλήλων που αφενός δεν πληρούσαν αποδεδειγµένα την προϋπόθεση αυτή και 
αφετέρου βρίσκονταν σε τελείως διαφορετικές µεταξύ τους εργασιακές συνθήκες, η 
παροχή αυτή απέκτησε τον χαρακτήρα µισθολογικής παροχής που προσαυξάνει, 
χωρίς άλλη προϋπόθεση, τον µισθό όλων ανεξαιρέτως των υπαλλήλων του ∆ηµοσίου, 
ΟΤΑ και ΝΠ∆∆, που αµείβονται σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του 
µισθολογίου του προσωπικού της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. Εξάλλου, µε το άρθρο 24 
παρ. 2 του Ν. 3205/2003 "µισθολογική ρύθµιση λειτουργών και υπαλλήλων του 
∆ηµοσίου, ΝΠ∆∆ και ΟΤΑ, µονίµων στελεχών των Ενόπλων ∆υνάµεων και 
αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού και Λιµενικού Σώµατος 
και άλλες συναφείς διατάξεις", ορίσθηκε µεταξύ άλλων ότι ποσά που καταβάλλονται 
µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, σύµφωνα µε κοινές αποφάσεις των 
Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
Αποκέντρωσης και του κατά περίπτωση αρµόδιου υπουργού, που εκδόθηκαν κατ' 
εξουσιοδότηση του άρθρου 14 του Ν. 3016/2002 ως ειδική παροχή, διατηρούνται ως 
προσωπική διαφορά µειούµενη από οποιαδήποτε µελλοντική χορήγηση νέου 
επιδόµατος, παροχής ή αποζηµίωσης ή από αύξηση του κινήτρου απόδοσης του 
άρθρου 12 του Ν. 3205/2003, από της ενάρξεως δε ισχύος του νόµου αυτού (1-1-
2004) οι ανωτέρω ΚΥΑ καταργούνται (βλ. και άρθρ. 28 παρ. 4 του ίδιου νόµου). 
Εποµένως, η διαδοχική χορήγηση της ειδικής παροχής του άρθρου 14 του Ν. 
3016/2002 σε όλους σχεδόν τους υπαλλήλους του ∆ηµοσίου, των ΟΤΑ και των 
ΝΠ∆∆ που αµείβονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του µισθολογίου του προσωπικού 
της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, αδιακρίτως του φορέα, της φύσεως, του είδους και των 
συνθηκών εργασίας αυτού, κατέστησε την παροχή αυτή προσαύξηση του µισθού. 
Έτσι, κάθε υπάλληλος αµειβόµενος σύµφωνα µε τις διατάξεις αυτές δικαιούται, κατ' 
εφαρµογή της αρχής της ισότητας, να λαµβάνει ως τµήµα του µισθού του την εν λόγω 
παροχή, την οποία µόνο από 1-1-2004 (έναρξη ισχύος του Ν. 3205/2003) και 
εντεύθεν δεν δικαιούται να λαµβάνει ή λαµβάνει µειωµένη, εφόσον αποδειχθεί ότι ο 
συγκεκριµένος υπάλληλος λαµβάνει κάποια πρόσθετη µισθολογική παροχή σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 3016/2002 ή του χορηγήθηκε κάποια νέα 
παροχή ή αυξήθηκε το κίνητρο απόδοσης.  
- Κατά το άρθρο 560 αρ. 1 του ΚΠολ∆ λόγο αναιρέσεως συνιστά η παραβίαση 
κανόνα ουσιαστικού δικαίου, η οποία υπάρχει όταν λάβει χώρα ψευδής ερµηνεία ή 
εσφαλµένη εφαρµογή κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Ψευδής ερµηνεία είναι η 
απόδοση στον συγκεκριµένο κανόνα µη αληθινής και µη αρµόζουσας έννοιας, 
εσφαλµένη δε ή µη ορθή εφαρµογή είναι η εφαρµογή κάποιου κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου αν και δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις του ή η µη εφαρµογή εφαρµοστέου 
κανόνα, ενώ συνέτρεχαν οι νόµιµες προϋποθέσεις του. 
∆ιατάξεις: 
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ΑΚ:  
ΚΠολ∆: 560, 
Σ: 1, 4, 26, 73 επ., 87, 93, 120, 
Νόµοι: 2738/1999, άρθ. 3, 13,  
Νόµοι: 3016/2002, άρθ. 14,  
Νόµοι: 3205/2003,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Επιχειρησιακή συνήθεια - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 787 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Επιχειρησιακή συνήθεια. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- H επιχειρησιακή συνήθεια δηλαδή η πρακτική που έχει διαµορφωθεί από 
µακροχρόνιο, οµοιόµορφο χειρισµό ορισµένων ζητηµάτων που ανάγονται στις 
σχέσεις εργοδότη και µισθωτού στο χώρο µιας επιχειρήσεως, δεν αποτελεί από µόνη 
της πηγή γενέσεως αξιώσεων, αλλά µπορεί να αποτελέσει βάση σιωπηρής συµφωνίας 
(άρθρο 361 ΑΚ). Αυτό συµβαίνει όταν ο εργοδότης είτε ρητώς, µε ανακοίνωσή του, 
υπόσχεται στους εργαζόµενους τη χορήγηση µελλοντικών παροχών υπό ορισµένες 
προϋποθέσεις, είτε χωρίς θετική υπόσχεση, χορηγεί συνεχώς τέτοιες, οπότε η 
αποδοχή των παροχών αυτών από τους εργαζόµενους, παρέχει τη βάση της 
συµβατικής δέσµευσης και αφαιρεί από την πράξη το χαρακτήρα της µονοµερούς και, 
συνεπώς, ελευθέρως ανακλητής παροχής. Προϋπόθεση και κύριο αντικείµενο της 
επιχειρησιακής συνήθειας είναι οι οικειοθελείς παροχές του εργοδότη, δηλαδή οι 
πέραν του µισθού παροχές στις οποίες αυτός προβαίνει στους εργαζόµενους, χωρίς να 
έχει νοµική δέσµευση, απαιτείται δε η συµπεριφορά αυτή του εργοδότη να είναι 
γενική και απρόσωπη, να αντιµετωπίζει δηλαδή το θέµα ανεξάρτητα από 
συγκεκριµένα πρόσωπα.  
- Kατά την έννοια του άρθρου 559 αρ. 19 του ΚΠολ∆, λόγος αναιρέσεως για έλλειψη 
νόµιµης βάσης ιδρύεται, αν αυτή δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει αιτιολογίες 
αντιφατικές ή ανεπαρκείς, σε ζήτηµα που ασκεί ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της 
δίκης. Ιδρύεται, δηλαδή, ο λόγος αυτός αναιρέσεως όταν από τις παραδοχές της 
αποφάσεως, δηµιουργούνται αµφιβολίες για το αν παραβιάσθηκε ή όχι διάταξη 
ουσιαστικού νόµου. Ως αιτιολογίες της αποφάσεως νοούνται τα απ' αυτήν γενόµενα 
δεκτά, ως αποδειχθέντα πραγµατικά περιστατικά, τα οποία αποτελούν την ελάσσονα 
πρόταση του δικανικού συλλογισµού της, δηλαδή το αποδεικτικό πόρισµα της στο 
οποίο στήριξε το νοµικό της συµπέρασµα.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 361,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
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Καταγγελία της σύµβασης εργασίας - Άκυρη καταγγελία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1143 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Μονοµερής βλαπτική µεταβολή των όρων της σύµβασης. ∆ιευθύνοντες 
υπάλληλοι. Οργανισµός Λιµένος Ραφήνας Α.Ε. Παραπέµπει στην Ολοµέλεια του 
Αρείου Πάγου. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 648 επ. του ΑΚ και 6 του Ν. 765/1943, που 
διατηρήθηκε σε ισχύ και µετά την εισαγωγή του ΑΚ (άρθρο 38 ΕισΝΑΚ), συνάγεται 
ότι σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας, στην οποία και µόνο εφαρµόζονται οι διατάξεις 
του εργατικού δικαίου, υπάρχει όταν οι συµβαλλόµενοι αποβλέπουν στην παροχή της 
εργασίας που συµφωνήθηκε και στον µισθό, ανεξάρτητα από τον τρόπο πληρωµής 
του, και ο εργαζόµενος υπόκειται σε νοµική και προσωπική εξάρτηση από τον 
εργοδότη. Η εξάρτηση αυτή εκδηλώνεται µε το δικαίωµα του τελευταίου να δίνει 
δεσµευτικές για τον εργαζόµενο εντολές και οδηγίες ως προς τον τρόπο, τον τόπο και 
τον χρόνο παροχής της εργασίας του και να ασκεί εποπτεία και έλεγχο για την 
διαπίστωση της συµµορφώσεως του εργαζοµένου προς αυτές. Η υποχρέωση µάλιστα 
του εργαζοµένου να δέχεται τον έλεγχο του εργοδότη και να συµµορφώνεται προς τις 
οδηγίες του ως προς τον τρόπο παροχής της εργασίας, αποτελεί το βασικό γνώρισµα 
της ως άνω εξαρτήσεως, η οποία µπορεί να είναι χαλαρότερη στις περιπτώσεις που ο 
εργαζόµενος αναπτύσσει πρωτοβουλία κατά την εκτέλεση της εργασίας του, λόγω 
των επιστηµονικών ή τεχνικών του γνώσεων, αλλά θα πρέπει να υπάρχει για να 
θεωρηθεί η εργασία του ως εξαρτηµένη. 
- Το στοιχείο της εξαρτήσεως από τον εργοδότη, έστω και σε χαλαρή µορφή, υπάρχει 
και στην περίπτωση των, κατά το άρθρο 2 εδ. α' της ∆ιεθνούς Συµβάσεως της 
Ουάσιγκτον, που κυρώθηκε µε το Ν. 2269/1920, διευθυνόντων υπαλλήλων, δηλαδή 
των υπαλλήλων εκείνων, στους οποίους, επειδή διαθέτουν εξαιρετικά προσόντα ή 
τους έχει ιδιαίτερη εµπιστοσύνη ο εργοδότης, ανατίθενται καθήκοντα γενικότερης 
διευθύνσεως της όλης επιχειρήσεως ή τοµέα αυτής και εποπτεία του προσωπικού, 
κατά τρόπο ώστε να επηρεάζουν αποφασιστικά τις κατευθύνσεις και την εξέλιξη της 
επιχειρήσεως και οι οποίοι (διευθύνοντες υπάλληλοι) διακρίνονται σαφώς των λοιπών 
υπαλλήλων, λόγω του ότι ασκούν δικαιώµατα του εργοδότη σε µεγάλο βαθµό, 
διαθέτουν πρωτοβουλία και αµείβονται συνήθως µε αποδοχές, που υπερβαίνουν κατά 
πολύ τα ελάχιστα όρια και τις καταβαλλόµενες στους λοιπούς υπαλλήλους αποδοχές, 
γι' αυτό, αν και δεν παύουν να είναι µισθωτοί, εξαιρούνται παραταύτα της εφαρµογής 
των ασυµβίβαστων µε την εξέχουσα θέση τους διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας 
περί χρονικών ορίων εργασίας, χορηγήσεως εβδοµαδιαίας αναπαύσεως κ.ά. 
- Οι εκδιδόµενες κατόπιν νοµοθετικής εξουσιοδοτήσεως, σύµφωνα µε το άρθρο 43 
παρ. 2 του ισχύοντος Συντάγµατος, που ορίζει ότι, ύστερα από πρόταση του αρµόδιου 
Υπουργού επιτρέπεται η έκδοση κανονιστικών διαταγµάτων, µε ειδική 
εξουσιοδότηση νόµου και µέσα στα όριά της, διοικητικές πράξεις, είτε ατοµικές είτε 
κανονιστικές, δεν επιτρέπεται να επεκτείνονται στο προ της ενάρξεως της ισχύος τους 
χρονικό διάστηµα, εκτός αν αυτό προβλέπεται από την εξουσιοδοτική διάταξη 
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(Ολ.ΑΠ 11/1995). Εν προκειµένω, όπως ήδη αναφέρθηκε, µε το άρθρο 11 παρ. 2 του 
έχοντος ισχύ νόµου Καταστατικού της αναιρεσείουσας ορίζεται, µεταξύ άλλων, ότι η 
αµοιβή του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου αυτής καθορίζεται µε κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονοµικών και Εµπορικής Ναυτιλίας. Με την διάταξη αυτή παρέχεται 
εξουσιοδότηση στους παραπάνω Υπουργούς να καθορίζουν, µε διοικητική πράξη, την 
αµοιβή του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου του Οργανισµού Λιµένος Ραφήνας Α.Ε., αλλά 
µε την ίδια διάταξη δεν τους παρέχεται όµως και εξουσιοδότηση να µεταβάλουν, µε 
νεώτερη Κ.Υ.Α., την αµοιβή αυτή κατά την διάρκεια της συµβάσεως, ούτε να 
καθορίζουν το ποσό της συγκεκριµένης αµοιβής αναδροµικά. Εξάλλου, µονοµερής 
βλαπτική µεταβολή των όρων της υπαλληλικής συµβάσεως, κατά την έννοια του 
άρθρου 7 εδ. α' του Ν. 2112/1920 και των άρθρων 648 και 652 ΑΚ, θεωρείται κάθε 
τροποποίηση των όρων της εργασίας, που γίνεται από τον εργοδότη χωρίς αυτός να 
έχει δικαίωµα για την τροποποίηση αυτή από το νόµο, την ατοµική σύµβαση 
εργασίας ή από τον κανονισµό εργασίας, ή που γίνεται κατά κατάχρηση του 
διευθυντικού δικαιώµατος (άρθρ. 281 ΑΚ) και προκαλεί στον εργαζόµενο άµεση 
υλική ή ηθική ζηµία. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 281, 648, 652, 
ΕισΝΑΚ: 38, 
Νόµοι: 2269/1920,  
Νόµοι: 2112/1920, άρθ. 7, 
Νόµοι: 765/1943, άρθ. 6,  
Νόµοι: 2932/2001, άρθ. 21, 
Νόµοι: 3260/2004, άρθ. 10, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Καταγγελία της σύµβασης εργασίας - Αποζηµίωση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 177 
Έτος: 2013 
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: 
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ΑΚ: 361, 
Νόµοι: 2112/1920, άρθ. 1,  
Νόµοι: 3198/1955, άρθ. 6,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2013 *Ελλ∆νη 2013, σελίδα 716, σχολιασµός Ι.Ν.Κ.  
 
Καταγγελία της σύµβασης εργασίας - Καταχρηστική καταγγελία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1698 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Καταχρηστική καταγγελία της σύµβασης εργασίας. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Μη 
λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων.Παραµόρφωση του περιεχοµένου εγγράφου. 
- Από τα άρθρα 669 παρ. 2 του ΑΚ, 1 του Ν. 2112/1920 και 1 και 5 του Ν. 3198/1955 
προκύπτει ότι η καταγγελία της συµβάσεως εργασίας αορίστου χρόνου είναι 
µονοµερής αναιτιώδης δικαιοπραξία και συνεπώς το κύρος αυτής δεν εξαρτάται από 
την ύπαρξη ή την ελαττωµατικότητα της αιτίας για την οποία έγινε, αλλά αποτελεί 
δικαίωµα του εργοδότη και του εργαζόµενου. Η άσκηση όµως του δικαιώµατος 
αυτού, όπως και κάθε δικαιώµατος, υπόκειται στον περιορισµό του άρθρου 281 ΑΚ, 
δηλαδή της µη υπερβάσεως των ορίων που επιβάλλει η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή 
ο κοινωνικός ή οικονοµικός σκοπός του δικαιώµατος, η υπέρβαση δε των ορίων 
αυτών καθιστά άκυρη την καταγγελία, σύµφωνα µε τα άρθρα 174 και 180 ΑΚ. Η 
καταγγελία της συµβάσεως εργασίας από τον εργοδότη, είναι άκυρη, ως 
καταχρηστική όταν υπαγορεύεται από ταπεινά ελατήρια που δεν εξυπηρετούν τον 
σκοπό του δικαιώµατος, όπως συµβαίνει στις περιπτώσεις που η καταγγελία 
οφείλεται σε εµπάθεια, µίσος ή έχθρα ή σε λόγους εκδικήσεως, συνεπεία 
προηγηθείσας νόµιµης, αλλά µη αρεστής στον εργοδότη, συµπεριφοράς του 
εργαζόµενου. ∆εν συντρέχει, όµως περίπτωση καταχρηστικής καταγγελίας όταν δεν 
υπάρχει γι' αυτή κάποια αιτία, αφού ενόψει των όσων εκτέθηκαν για τον αναιτιώδη 
χαρακτήρα της καταγγελίας και την άσκηση αυτής καθ' υπέρβαση των ορίων του 
άρθρου 281 ΑΚ, για να θεωρηθεί η καταγγελία άκυρη ως καταχρηστική, δεν αρκεί 
ότι οι λόγοι που επικαλέστηκε γι' αυτή ο εργοδότης είναι αναληθείς ή ότι δεν υπήρχε 
καµία εµφανής αιτία, αλλά απαιτείται η καταγγελία να οφείλεται σε συγκεκριµένους 
λόγους - που πρέπει να επικαλεστεί και να αποδείξει ο εργαζόµενος - εξαιτίας των 
οποίων η άσκηση του σχετικού δικαιώµατος του εργοδότη υπερβαίνει προφανώς τα 
όρια που επιβάλλει το άρθρο 281 Α.Κ. Πολύ δε περισσότερο δεν θεωρείται 
καταχρηστική η καταγγελία όταν έχει ως πραγµατικό κίνητρο την πληµµελή 
εκτέλεση των καθηκόντων του απολυοµένου ή την από πλευράς του παράβαση των 
συµβατικών του υποχρεώσεων. Ο ισχυρισµός του εργοδότη ότι η καταγγελία δεν 
έγινε για τους λόγους που αναφέρει ο εργαζόµενος, αλλά σε άλλους που αιτιολογούν 
τη γενόµενη καταγγελία, αποτελεί αιτιολογηµένη άρνηση του καταχρηστικού 
χαρακτήρα της καταγγελίας. Εποµένως η µη απόδειξη των επικαλουµένων από τον 
εργοδότη λόγων απολύσεως του εργαζόµενου, δεν ασκεί οποιαδήποτε επιρροή στην 
ύπαρξη της επικαλούµενης από τον εργαζόµενο καταχρηστικής απολύσεως, διότι, 
ενόψει του αναιτιώδους χαρακτήρα της καταγγελίας, ο εργαζόµενος πρέπει να 
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επικαλεστεί και να αποδείξει τους λόγους που καθιστούν καταχρηστική την απόλυση 
του. Περαιτέρω, το δικαστήριο ερευνά αν στη συγκεκριµένη περίπτωση µε την 
άσκηση από τον εργοδότη του δικαιώµατος απολύσεως παραβιάζεται η αρχή της 
αναλογικότητας µεταξύ του χρησιµοποιουµένου µέσου και του επιδιωκόµενου 
σκοπού, η οποία (αρχή) αποτελεί εκδήλωση της καλής πίστεως και της αρχής της µη 
καταχρηστικής άσκησης των δικαιωµάτων που απορρέει από τη Συνταγµατική αρχή 
του Κράτους δικαίου και έχει καθιερωθεί µε το άρθρο 25 παρ.1 του Συντάγµατος.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ.19 του ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται και εάν η 
απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως εάν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει 
αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζητήµατα που ασκούν ουσιώδη επίδραση 
στην έκβαση της δίκης. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει, ότι ο προβλεπόµενος απ' 
αυτήν λόγος αναιρέσεως ιδρύεται, όταν στην ελάσσονα πρόταση του νοµικού 
συλλογισµού δεν εκτίθενται πραγµατικά περιστατικά (έλλειψη αιτιολογίας) ή τα 
εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται µε βάση το πραγµατικό 
του εφαρµοστέου κανόνα δικαίου για την επέλευση της έννοµης συνέπειας που 
απαγγέλθηκε ή την άρνησή της (ανεπαρκείς αιτιολογίες) ή όταν αντιφάσκουν µεταξύ 
τους (αντιφατική αιτιολογία), όταν δηλαδή δεν προκύπτει από την απόφαση ποια 
πραγµατικά περιστατικά δέχθηκε αυτή, ώστε σε συνδυασµό µε το διατακτικό της να 
κριθεί περαιτέρω, αν στη συγκεκριµένη περίπτωση συνέτρεχαν τα στοιχεία της 
διατάξεως που εφαρµόσθηκε. Αντίθετα δεν υπάρχει έλλειψη νόµιµης βάσης όταν 
πρόκειται για ελλείψεις αναγόµενες στην εκτίµηση των αποδείξεων και µάλιστα στην 
ανάλυση, στάθµιση και αιτιολόγηση του εξαγόµενου από αυτές πορίσµατος, διότι 
σηµασία έχει το τι αποδείχθηκε και όχι γιατί αποδείχθηκε και το δικαστήριο της 
ουσίας προβαίνει ανέλεγκτα στην κρίση του αυτή, κατ' άρθρο 561 παρ.1 του ΚΠολ∆.  
- 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 υπόψη 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 καταλείπονται αµφιβολίες για το αν 
πράγµατι λήφθηκαν υπόψη από το δικαστήριο της ουσίας. ∆εν θεµελιώνει όµως το 
λόγο αυτό η παράλειψη του δικαστηρίου της ουσίας να µνηµονεύσει ρητά στην 
απόφαση του ποια αποδεικτικά µέσα χρησιµοποιήθηκαν για άµεση και ποια για 
έµµεση απόδειξη ή να καθορίσει τη βαρύτητα που αποδόθηκε σε καθένα απ' αυτά, 
από δε την αναφορά στην απόφαση ορισµένων από τα προσκοµιζόµενα έγγραφα, δεν 
συνάγεται αναγκαστικά ότι δεν συνεκτιµήθηκαν και τα µη αναφερόµενα.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ.20 του ΚΠολ∆ θεµελιώνεται λόγος 
αναιρέσεως, αν το δικαστήριο παραµόρφωσε το περιεχόµενο εγγράφου, µε το να 
δεχθεί πραγµατικά γεγονότα προφανώς διαφορετικά από εκείνα που αναφέρονται στο 
έγγραφο αυτό. Έτσι ο λόγος αυτός θεµελιώνεται όταν το Εφετείο από σφάλµα 
αναγνώσεως του εγγράφου, απέδωσε σε αυτό περιεχόµενο καταφανώς διάφορο του 
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αληθινού, όχι δε και όταν το δικαστήριο, χωρίς να υποπέσει σε σφάλµα αναγνώσεως 
καταλήγει σε πόρισµα διαφορετικό από εκείνο που ο αναιρεσείων θεωρεί ορθό 
(ΟλΑΠ 2/2008). Ως έγγραφα νοούνται τα κατά τις διατάξεις των άρθρων 339 και 432 
έως 465 ΚΠολ∆ αποδεικτικά µέσα. ∆εν αποτελούν έγγραφα, κατά την έννοια της 
διατάξεως του άρθρου 559 αρ. 20 ΚΠολ∆, εκείνα στα οποία αποτυπώνονται άλλα 
αποδεικτικά µέσα, όπως είναι οι εισηγητικές εκθέσεις, οι εκθέσεις αυτοψίας, ή τα 
πρακτικά και οι αποφάσεις που περιέχουν καταθέσεις µαρτύρων καθώς και οι 
ένορκες βεβαιώσεις.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 174, 180, 281, 669, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 19, 559 αριθ. 20, 561, 
Νόµοι: 2112/1920, άρθ. 1,  
Νόµοι: 3198/1955, άρθ. 1, 5,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Καταγγελία της σύµβασης εργασίας - Καταχρηστική καταγγελία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 759 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Καταχρηστική καταγγελία της σύµβασης εργασίας. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών 
µέσων. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. 
- Κατά το άρθρο 672 ΑΚ καθένα από τα µέρη έχει δικαίωµα σε κάθε περίπτωση να 
καταγγείλει οποτεδήποτε τη σύµβαση εργασίας για σπουδαίο λόγο, χωρίς να τηρήσει 
προθεσµία. Το δικαίωµα αυτό δεν µπορεί να αποκλεισθεί µε συµφωνία. Σπουδαίο 
λόγο, κατά την έννοια της πιο πάνω διάταξης, αποτελούν εκείνα τα γεγονότα, ή και 
ένα ακόµη µεµονωµένο γεγονός ή ορισµένη συµπεριφορά, εξαιτίας των οποίων δεν 
είναι δυνατόν, κατ' αντικειµενική κρίση, σύµφωνα µε την καλή πίστη και τα 
συναλλακτικά ήθη, να αξιωθεί η συνέχιση της σύµβασης από ένα των 
συµβαλλοµένων, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή ανυπαρξία πταίσµατος και 
γενικότερα υπαιτιότητας του αντισυµβαλλόµενου (σχετ. ΟλΑΠ 21/04). Έτσι, η 
ουσιώδης παράβαση των συµβατικών υποχρεώσεων του µισθωτού αποτελεί σπουδαίο 
λόγο καταγγελίας, εφόσον, 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. Αν στον κανονισµό εργασίας 
του εργοδότη προβλέπονται πειθαρχικά παραπτώµατα και αντίστοιχες ποινές, ο 
εργοδότης δεν υποχρεούται να επιλέξει αντί της έκτακτης καταγγελίας την επιβολή 
πειθαρχικής ποινής, λόγω της διαφορετικής λειτουργίας τους, αφού µε την πρώτη 
αποµακρύνεται ο εργαζόµενος, διότι η εργασιακή σχέση δεν µπορεί να συνεχιστεί ως 
επαχθής για τον εργοδότη, ενώ µε τη δεύτερη επιδιώκεται η διασφάλιση της οµαλής 
λειτουργίας της επιχειρήσεως. Όµως, η προσφυγή του εργοδότη στην έκτακτη 
καταγγελία ελέγχεται κατά το άρθρο 281 ΑΚ από το δικαστήριο, το οποίο, επίσης, 
ερευνά αν στη συγκεκριµένη περίπτωση, µε την άσκηση του δικαιώµατος της 
καταγγελίας, παραβιάζεται η αρχή της αναλογικότητας µεταξύ του 
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χρησιµοποιούµενου µέσου και του επιδιωκόµενου σκοπού, η οποία (αρχή) αποτελεί 
εκδήλωση της καλής πίστεως και στηρίζεται στη διάταξη του άρθρου 25 παρ. 1 του 
Συντάγµατος. Ειδικότερα, το δικαστήριο, κατόπιν σχετικού ισχυρισµού, εξετάζει αν 
υπάρχουν άλλα ηπιότερα από την καταγγελία µέτρα εξίσου πρόσφορα για την 
επίτευξη του επιδιωκόµενου µε αυτή σκοπού, δηλαδή αν η καταγγελία είναι όχι µόνο 
πρόσφορο αλλά και αναγκαίο µέσο για τη διαφύλαξη των συµφερόντων του 
εργοδότη. 
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 11 εδ. γ` ΚΠολ∆ ιδρύεται λόγος αναίρεσης αν το 
δικαστήριο δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα που οι διάδικοι επικαλέσθηκαν και 
προσκόµισαν για την απόδειξη ή ανταπόδειξη ισχυρισµών που ασκούν ουσιώδη 
επίδραση στην έκβαση της δίκης. Ο λόγος αυτός απορρίπτεται ως αβάσιµος, αν 
προκύπτει από την απόφαση ότι λήφθηκαν υπόψη όλα τα αποδεικτικά µέσα, τα οποία 
προσκοµίσθηκαν και των οποίων έγινε επίκληση. Αρκεί δε η γενική αναφορά του 
είδους του αποδεικτικού µέσου, χωρίς ανάγκη ειδικής αξιολογήσεως καθενός, εφόσον 
από τη γενική αυτή αναφορά, σε συνδυασµό µε τις υπόλοιπες αιτιολογίες της, 
προκύπτει αναµφιβόλως η λήψη υπόψη του αποδεικτικού µέσου. 
- Ο από τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 8 ΚΠολ∆ προβλεπόµενος λόγος αναίρεσης 
ιδρύεται αν το δικαστήριο της ουσίας, παρά το νόµο, δεν έλαβε υπόψη πράγµατα που 
προτάθηκαν από τον αναιρεσείοντα ή έλαβε υπόψη πράγµατα που δεν προτάθηκαν 
από τον αναιρεσίβλητο και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. ∆εν 
ιδρύεται δε ο λόγος αυτός αναίρεσης αν το δικαστήριο έλαβε υπόψη τον ισχυρισµό 
και τον απέρριψε για οποιοδήποτε λόγο. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 281, 672, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 11γ, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Καταγγελία της σύµβασης εργασίας - Καταχρηστική καταγγελία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 815 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Καταγγελία σύµβασης εργασίας αορίστου χρόνου. Καταχρηστική καταγγελία. 
Απαράδεκτοι λόγοι αναιρέσεως. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. 
- Από τα άρθρα 669 παρ.2 του ΑΚ, 1 του N. 2112/1920 και 1 και 5 του N. 3198/1955 
προκύπτει ότι η καταγγελία της συµβάσεως εργασίας αορίστου χρόνου είναι 
µονοµερής αναιτιώδης δικαιοπραξία και συνεπώς το κύρος αυτής δεν εξαρτάται από 
την ύπαρξη ή την ελαττωµατικότητα της αιτίας για την οποία έγινε, αλλά αποτελεί 
δικαίωµα του εργοδότη και του εργαζόµενου. Η άσκηση όµως του δικαιώµατος 
αυτού, όπως και κάθε δικαιώµατος υπόκειται στον περιορισµό του άρθρου 281 ΑΚ, 
δηλαδή της µη υπερβάσεως των ορίων που επιβάλλει η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή 
ο κοινωνικός ή οικονοµικός σκοπός του δικαιώµατος, η υπέρβαση δε των ορίων 
αυτών καθιστά άκυρη την καταγγελία, σύµφωνα µε τα άρθρα 174 και 180 του ΑΚ. Εξ 
άλλου, η καταγγελία της συµβάσεως εργασίας από τον εργοδότη είναι άκυρη, ως 
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καταχρηστική, όταν υπαγορεύεται από ταπεινά ελατήρια που δεν εξυπηρετούν το 
σκοπό του δικαιώµατος, όπως συµβαίνει στις περιπτώσεις που η καταγγελία 
οφείλεται σε εµπάθεια, µίσος ή έχθρα ή σε λόγους εκδικήσεως. Για να θεωρηθεί η 
καταγγελία άκυρη ως καταχρηστική, δεν αρκεί ότι οι λόγοι που επικαλέστηκε γι' αυτή 
ο εργοδότης ήταν αναληθείς ή ότι δεν υπήρχε εµφανής αιτία, αλλά απαιτείται η 
καταγγελία να οφείλεται σε συγκεκριµένους λόγους, που πρέπει να επικαλεσθεί και 
να αποδείξει ο εργαζόµενος, εξαιτίας των οποίων η άσκηση του σχετικού 
δικαιώµατος του εργοδότη υπερβαίνει προφανώς τα όρια που επιβάλλει το άρθρο 281 
ΑΚ. Περαιτέρω, µε την ατοµική σύµβαση εργασίας είναι δυνατόν να συµφωνηθούν 
ουσιαστικοί περιορισµοί στην άσκηση του δικαιώµατος της καταγγελίας εκ µέρους 
του εργοδότη, όπως το επιτρεπτό της καταγγελίας µόνο για σπουδαίο λόγο, η 
ανυπαρξία του οποίου έχει ως συνέπεια την ακυρότητα της καταγγελίας. Τέλος, στην 
περίπτωση που η προσβαλλόµενη απόφαση έχει επάλληλες αιτιολογίες (κύριες και 
επικουρικές) από τις οποίες η κάθε µία στηρίζει αυτοτελώς το διατακτικό της, αν 
έστω και µία από αυτές δεν πλήττεται ή πλήττεται ανεπιτυχώς µε λόγο αναιρέσεως, 
διότι οι κατ' αυτής λόγοι απορρίπτονται, οι λόγοι αναιρέσεως που πλήττουν τις 
υπόλοιπες είναι αλυσιτελείς.  
- Κατά το άρθρο 562 παρ.2 του ΚΠολ∆ είναι απαράδεκτος λόγος αναιρέσεως που 
στηρίζεται σε ισχυρισµό που δεν προτάθηκε νόµιµα στο δικαστήριο της ουσίας, εκτός 
αν πρόκειται, α) για παράβαση που δεν µπορεί να προβληθεί στο δικαστήριο της 
ουσίας, β) για σφάλµα που προκύπτει από την ίδια την απόφαση, γ) για ισχυρισµό 
που αφορά τη δηµόσια τάξη. Η διάταξη αυτή καθιερώνει ειδική προϋπόθεση του 
παραδεκτού των αναιρετικών λόγων, η συνδροµή της οποίας πρέπει να προκύπτει 
από το αναιρετήριο. Ειδικότερα, πρέπει, για τη διαδικαστική πληρότητα του λόγου 
αναιρέσεως, να αναφέρεται στο αναιρετήριο ότι ο ισχυρισµός που τον στηρίζει είχε 
προταθεί παραδεκτά και νόµιµα στο δικαστήριο που εξέδωσε την αναιρεσιβαλλόµενη 
απόφαση, να αναφέρεται δηλαδή ο χρόνος και ο τρόπος προτάσεως του ισχυρισµού 
στο πρωτοβάθµιο δικαστήριο, καθώς και ο τρόπος επαναφοράς του στο 
δευτεροβάθµιο δικαστήριο.  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 106, 335, 338 έως 340 και 346 ΚΠολ∆ προκύπτει ότι 
το δικαστήριο, προκειµένου να σχηµατίσει τη δικανική του πεποίθηση περί της 
αλήθειας ή µη των πραγµατικών ισχυρισµών που ασκούν ουσιώδη επίδραση στην 
έκβαση της δίκης, οφείλει να λαµβάνει υπόψη του όλα τα αποδεικτικά µέσα (αλλά 
και µόνο εκείνα) τα οποία νόµιµα επικαλούνται και προσκοµίζουν οι διάδικοι. 
Εξάλλου, κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 11γ' του ΚΠολ∆, αναίρεση 
επιτρέπεται και αν το δικαστήριο δεν έλαβε υπόψη του, "αποδεικτικά µέσα που οι 
διάδικοι επικαλέστηκαν και προσκόµισαν". Από τη διάταξη αυτή σε συνδυασµό µε 
τις διατάξεις των άρθρων 106, 237 εδ. 1 στοιχ. β' , 346 και 453 παρ.1 ΚΠολ∆, η 
πρώτη από τις οποίες εισάγει το συζητητικό σύστηµα στη διαγνωστική δίκη, δηλαδή 
της ενεργείας του δικαστηρίου κατόπιν πρωτοβουλίας των διαδίκων, προκύπτει ότι 
για να ληφθούν υπόψη από το δικαστήριο οι αποδείξεις που προσκοµίσθηκαν θα 
πρέπει να γίνει σαφής και ορισµένη επίκληση µε τις προτάσεις του διαδίκου που τις 
προσκόµισε. Σαφής και ορισµένη είναι η επίκληση εγγράφου, όταν είναι ειδική και 
από αυτή προκύπτει η ταυτότητά του.  
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∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 174, 180, 281, 669, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 11γ, 562,  
Νόµοι: 2112/1920, άρθ.1,  
Νόµοι: 3198/1955, άρθ. 1, 5, 6,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 
 
Μεταφορά προσωπικού - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 757 
Έτος: 2012 
Περίληψη: - Μεταφορά προσωπικού Ι.Γ.Μ.Ε. και Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. Α.Ε. Παραβίαση 
κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 560, 
Νόµοι: 2702/1999, άρθ. 5, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Μονοµερής βλαπτική µεταβολή - Μεταβολή όρων εργασίας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1068 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Μονοµερής µεταβολή των όρων εργασίας. Υπάλληλοι ΚΤΕΛ. Παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. Παρά το νόµο αποδοχή 
πραγµάτων, που έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, ως αληθινών, 
χωρίς απόδειξη. Αντιφατικές διατάξεις της απόφασης. Έλλειψη νόµιµης βάσης.  
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 7 του Ν. 2112/1920 και 648, 652 
ΑΚ προκύπτει ότι µονοµερής µεταβολή των όρων εργασίας υπάρχει, όταν ο 
εργοδότης επιχειρεί χωρίς τη συγκατάθεση του µισθωτού τροποποίηση των όρων 
αυτών, χωρίς να έχει τέτοιο δικαίωµα από τη σύµβαση, το νόµο ή τον τυχόν 
υπάρχοντα κανονισµό εργασίας της επιχειρήσεως. Βλαπτική δε µεταβολή των όρων 
εργασίας υπάρχει, όταν αυτή προκαλεί στον εργαζόµενο άµεσα ή έµµεσα υλική ή 
ηθική µόνο ζηµία. Στην περίπτωση αυτή ο µισθωτός µπορεί, α) να αποδεχθεί τη 
µεταβολή, οπότε συνάπτεται νέα σύµβαση τροποποιητική της αρχικής, η οποία είναι 
έγκυρη, εφόσον δεν αντιβαίνει σε απαγορευτική διάταξη του νόµου ή στα χρηστά 
ήθη, β) να θεωρήσει τη µονοµερή βλαπτική µεταβολή ως καταγγελία από µέρους του 
εργοδότη και να αποχωρήσει από την εργασία, αξιώνοντας την καταβολή της νόµιµης 
αποζηµιώσεως και γ) να εµµείνει στη σύµβαση και να ζητήσει την τήρηση των 
συµβατικών όρων, προσφέροντας την υπηρεσία του σύµφωνα µε τους όρους πριν τη 
µεταβολή, οπότε η µη αποδοχή αυτών από τον εργοδότη καθιστά τον τελευταίο 
υπερήµερο δανειστή και επέρχονται οι συνέπειες, που ορίζει το άρθρο 656 ΑΚ 
(καταβολή µισθών υπερηµερίας). Μονοµερή δε βλαπτική µεταβολή µπορεί να 
αποτελέσει και η ανάθεση στον υπάλληλο εργασίας κατώτερης από εκείνη που 
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πρόσφερε κατά τους όρους της συµβάσεως εργασίας, η οποία τον συνδέει µε τον 
εργοδότη του.  
- Με το Π∆ 229/1994 " Γενικός Κανονισµός Προσωπικού ΚΤΕΛ", πριν αυτό 
καταργηθεί µε το Π∆ 246/2006 (ΦΕΚ Α 261/29.11.2006), ορίζονταν και τα 
ακόλουθα: Άρθρο 2§1. Το πάσης κατηγορίας προσωπικό των Κοινών Ταµείων 
Εισπράξεων Λεωφορείων (ΚΤΕΛ) που λειτουργούν µε βάση το Ν.∆. 102/73 
διακρίνεται σε: α) Προσωπικό ∆ιοικήσεως και ∆ιαχειρίσεως και β) Προσωπικό 
Κινήσεως. §2. Στο Προσωπικό ∆ιοικήσεως και ∆ιαχειρίσεως υπάγονται: α) 
Βοηθητικό Προσωπικό (φορτοεκφορτωτής, κλητήρας, φύλακας, καθαρίστρια), β) 
Αποθηκάριος, γ) Αποθηκάριος υλικού, δ) ∆ακτυλογράφος, ε) Εκδότης εισιτηρίων, 
στ) Γραφεύς, ζ) Χειριστής Η/Υ, η) Προγραµµατιστής Η/Υ, θ) Βοηθός Ταµία, ι) 
Βοηθός Γραµµατέα, ία) Βοηθός Λογιστή, ιβ) Ταµίας, ιγ) Γραµµατέας, ιδ) Λογιστής, 
Ο ∆ιευθυντής τίθεται επί κεφαλής του Προσωπικού ∆ιοικήσεως και ∆ιαχειρίσεως, 
εφόσον έχει διορισθεί, άλλως τα καθήκοντα αυτού ασκεί ο Λογιστής. § 4. Όλο το 
Προσωπικό των ΚΤΕΛ έχει εργοδότη το νοµικό πρόσωπο του ΚΤΕΛ, πλην του 
οδηγού, ο οποίος έχει εργοδότη τον ιδιοκτήτη της ενταγµένης στο ΚΤΕΛ µονάδας 
εκµετάλλευσης, αλλά όµως διέπεται από τον παρόντα Κανονισµό, ως προς τα 
δικαιώµατα, τα καθήκοντα του και τις υποχρεώσεις του. Άρθρο 7 .Ειδικά καθήκοντα 
και υπηρεσίες. Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. § 1. Ο 
αποθηκάριος, κλητήρας. κτλ, §2... 3. Ο Γραφέας, η ∆ακτυλογράφος και ο Εκδότης 
εισιτηρίων, εφόσον ο τελευταίος χρησιµοποιείται ως γραφέας, εκτελούν κάθε εργασία 
διοικητικής και διαχειριστικής φύσεως ή εργασία γραφείου γενικά που ανατίθεται σ" 
αυτούς. §4. Ο Εκδότης εισιτηρίων, α) Φροντίζει για την έκδοση των εισιτηρίων µε 
σειρά προτεραιότητας και την έκδοση αποδείξεων ότι εισπράχθηκε κόµιστρο για 
αποσκευές ως και αποδείξεις για τη µεταφορά τυχόν ασυνόδευτων δεµάτων, β) 
Ευθύνεται για την πλήρη και άµεση εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού εφόσον δεν 
υπάρχει σταθµάρχης και είναι υποχρεωµένος να αναφέρει στην προϊσταµένη αρχή 
κάθε παρατηρούµενη ανωµαλία και συρροή επιβατών προκειµένου να ληφθούν τα 
κατάλληλα µέτρα για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού. Υποχρεούται να 
αναλάβει οποιαδήποτε πρωτοβουλία για την επίλυση σχετικών µε το είδος της 
εργασίας του προβληµάτων που παρουσιάζονται κατά την εκτέλεση των καθηκόντων 
του. Άρθρο 8. Γενικά καθήκοντα και υποχρεώσεις. Όλο το προσωπικό γενικά που 
διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος έχει τις ακόλουθες υποχρεώσεις: α) Είναι 
υποχρεωµένο να γνωρίζει τις διατάξεις του παρόντος Κανονισµού, τις 
κοινοποιούµενες εγκυκλίους και Υπηρεσιακές οδηγίες και να εκτελεί µε ακρίβεια και 
χωρίς αντιρρήσεις τα καθήκοντα που ανατίθενται σ' αυτό και τις εντολές των 
Προϊσταµένων του που δίδονται µέσα στα όρια των ισχυουσών διατάξεων και του 
παρόντος κανονισµού.  
- 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 
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εσφαλµένως, η παραβίαση δε αυτή εκδηλώνεται είτε µε ψευδή ερµηνεία είτε µε κακή 
εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη υπαγωγή των πραγµατικών περιστατικών.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθµ. 8 ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται και 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. "Πράγµατα", κατά την έννοια της εν λόγω διατάξεως, νοούνται οι νόµιµοι, 
παραδεκτοί, ορισµένοι και λυσιτελείς πραγµατικοί ισχυρισµοί των διαδίκων που 
τείνουν στη θεµελίωση, αγωγής ανταγωγής, ένστασης ή αντένστασης, όχι δε και οι µη 
νόµιµοι, απαράδεκτοι, αόριστοι και αλυσιτελείς ισχυρισµοί, οι οποίοι δεν ασκούν 
επίδραση στην έκβαση της δίκης και το δικαστήριο δεν υποχρεούται να απαντήσει σ' 
αυτούς (ΟλΑΠ 14/2004, ΑΠ 1731/2008). Επίσης, δεν αποτελούν "πράγµατα" η 
αιτιολογηµένη άρνηση της αγωγής, ενστάσεως ή αντενστάσεως, ούτε οι νοµικοί 
ισχυρισµοί και η εν γένει νοµική επιχειρηµατολογία του διαδίκου, ούτε τα 
πραγµατικά επιχειρήµατα, ήτοι οι πραγµατικοί ισχυρισµοί προς ενδυνάµωση ή 
αποδυνάµωση των απόψεων κάποιου διαδίκου, έστω και αν προτείνονται ως λόγοι 
εφέσεως.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 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, ως αληθινά, χωρίς απόδειξη, προκύπτει ότι 
ο λόγος αυτός αναίρεσης ιδρύεται, όταν το δικαστήριο δέχεται πράγµατα, δηλαδή 
αυτοτελείς ισχυρισµούς, οι οποίοι τείνουν σε θεµελίωση, κατάλυση ή παρακώλυση 
του δικαιώµατος, που ασκείται µε την αγωγή, ένσταση ή αντένσταση, χωρίς να έχει 
προσαχθεί οποιαδήποτε απόδειξη για τα πράγµατα αυτά, ή όταν δεν εκθέτει από ποια 
αποδεικτικά στοιχεία άντλησε την απόδειξη γι' αυτά.  
- Για να ιδρυθεί λόγος αναιρέσεως από το άρθρο 559 αριθµ. 17 ΚΠολ∆ πρέπει οι 
διατάξεις που αντιφάσκουν µεταξύ τους εν όλω ή εν µέρει να περιέχονται στο 
διατακτικό της προσβαλλόµενης αποφάσεως, χωρίς να αρκεί η ύπαρξη αντιφάσεως 
στο σκεπτικό της αποφάσεως αυτής ή µεταξύ του σκεπτικού και του διατακτικού της.  
- Κατά την έννοια του άρθρου 559 αριθµ. 19 ΚΠολ∆ ιδρύεται λόγος αναίρεσης, όταν 
δεν προκύπτουν επαρκώς, από τις παραδοχές της αναιρεσιβαλλόµενης απόφασης, τα 
περιστατικά που είναι κατά νόµον αναγκαία, στη συγκεκριµένη περίπτωση, για την 
κρίση του δικαστηρίου περί της συνδροµής των νόµιµων όρων και προϋποθέσεων της 
διάταξης που εφαρµόστηκε ή περί της µη συνδροµής τούτων, η οποία αποκλείει την 
εφαρµογή της, καθώς και όταν η απόφαση έχει ανεπαρκείς ή αντιφατικές αιτιολογίες 
σχετικά µε τον χαρακτηρισµό των περιστατικών που έγιναν δεκτά και έχουν ουσιώδη 
επίδραση στην έκβαση της δίκης, και έτσι δεν µπορεί να ελεγχθεί αναιρετικώς αν στη 
συγκεκριµένη περίπτωση συνέτρεχαν οι όροι του κανόνα ουσιαστικού δικαίου που 
εφαρµόστηκε ή δεν συνέτρεχαν οι όροι εκείνου που δεν εφαρµόστηκε.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 648, 652, 656, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 10, 559 αριθ. 17, 559 αριθ. 19, 
Νόµοι: 2112/1920, άρθ. 7,  
Π∆: 229/1994,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
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Παραγραφή - Αξιώσεις υπαλλήλων ∆ηµοσίου και ΝΠ∆∆  
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 678 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Παραγραφή αξιώσεων των υπαλλήλων των ΟΤΑ. Μεταβιβαστικό αποτέλεσµα της 
έφεσης. Αδίκαστη αίτηση. 
- Κατά την διάταξη του άρθρου 90 παρ.3 του Ν. 2362/ 1995 "Περί ∆ηµοσίου 
Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις" που 
εφαρµόζεται και επί των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), σύµφωνα µε 
τις διατάξεις των άρθρων 56 του Ν.∆. 496/1974, 3 του Ν.∆. 31/1968 και 304 του 
κυρωθέντος µε το Π.∆. 410/1995 ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (ως εκ του 
κρισίµου εδώ χρόνου), η απαίτηση οποιουδήποτε των επί σχέσει δηµοσίου ή 
ιδιωτικού δικαίου υπαλλήλων του ∆ηµοσίου, πολιτικών ή στρατιωτικών, και αυτού, 
που αφορά σε αποδοχές ή άλλες κάθε φύσεως απολαβές αυτών ή αποζηµιώσεις, έστω 
και αν βασίζεται σε παρανοµία των οργάνων του ∆ηµοσίου ή στις περί 
αδικαιολογήτου πλουτισµού διατάξεις, παραγράφεται µετά διετία από της γενέσεώς 
της. Κατά δε την διάταξη του άρθρου 91 εδάφ. α' του ίδιου νόµου, µε την επιφύλαξη 
κάθε άλλης ειδικής διατάξεως του νόµου αυτού, 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 τον 
συνδυασµό των ανωτέρω διατάξεων σαφώς προκύπτει ότι, µε την πρώτη από αυτές 
ρυθµίζεται ειδικώς το θέµα του χρόνου της παραγραφής των αξιώσεων των επί σχέσει 
δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου υπαλλήλων του ∆ηµοσίου, πολιτικών ή στρατιωτικών, 
κατ' αυτού, που αφορούν σε αποδοχές ή άλλες κάθε φύσεως απολαβές αυτών ή 
αποζηµιώσεις, έστω και αν βασίζονται σε παρανοµία των οργάνων του ∆ηµοσίου ή 
στις περί 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 την διάταξη του άρθρου 91 εδάφ. α' του ανωτέρω 
νόµου, µε την οποία ρυθµίζεται γενικώς το θέµα της ενάρξεως του χρόνου 
παραγραφής οποιασδήποτε αξιώσεως κατά του ∆ηµοσίου από το τέλος του 
οικονοµικού έτους, µέσα στο οποίο γεννήθηκε και ήταν δυνατή η δικαστική επιδίωξη 
αυτής, όπως τούτο σαφώς συνάγεται από την ρητή επιφύλαξη ως προς την ισχύ 
άλλων ειδικών διατάξεων, που διατυπώνεται στο άρθρο 91 εδάφ. α' , και εποµένως 
κατισχύει αυτής (ΑΕ∆ 32/2008, ΟλΑΠ 29/2006). Η προβλεπόµενη από την 
προαναφερθείσα διάταξη του άρθρου 90 παρ. 3 του Ν. 2362/1995, για τις ανωτέρω 
αξιώσεις των υπαλλήλων του ∆ηµοσίου, βραχυπρόθεσµη (διετής) παραγραφή, ο 
χρόνος της οποίας είναι µικρότερος από τον χρόνο παραγραφής που ισχύει, κατ' 
άρθρο 250 αριθµ. 6 και 17 ΑΚ, για τις παρόµοιες αξιώσεις των υπαλλήλων και 
εργατών των ιδιωτικών επιχειρήσεων, καθώς και από τον οριζόµενο στο άρθρο 937 
ΑΚ χρόνο παραγραφής των αξιώσεων από αδικοπραξία, έχει θεσπισθεί για λόγους 
γενικότερου δηµοσίου συµφέροντος- η συνδροµή του οποίου δικαιολογεί την 
εισαγωγή εξαιρέσεων και διακρίσεων (ΟλΑΠ 3/2006) και συγκεκριµένα από την 
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ανάγκη ταχείας εκκαθάρισης των σχετικών αξιώσεων και των αντιστοίχων 
υποχρεώσεων του ∆ηµοσίου, η οποία είναι απαραίτητη για την προστασία της 
περιουσίας και της εν γένει οικονοµικής καταστάσεως αυτού, στην οποία 
συµβάλλουν οι φορολογούµενοι πολίτες µε την καταβολή φόρων και συνεπώς δεν 
αντίκειται η εν λόγω διάταξη: 1) στην κατά το άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγµατος αρχή 
της ισότητας, ούτε στο άρθρο 22 παρ. 1 εδ. β' του Συντάγµατος, που αποτελεί 
ειδικότερη εκδήλωση της αρχής της ισότητας και µε το οποίο καθιερώνεται η αρχή 
της ίσης αµοιβής για παρεχόµενη εργασία ίσης αξίας, 2) στην διάταξη του άρθρου 6 
παρ. 1 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για την προστασία των ∆ικαιωµάτων του 
Ανθρώπου και των Θεµελιωδών Ελευθεριών (ΕΣ∆Α), που κυρώθηκε µε το Ν.∆. 
53/1974 και έχει υπερνοµοθετική ισχύ (άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγµατος), ούτε στην 
διάταξη του άρθρου 20 παρ. 1 του Συντάγµατος, που παρέχει ανάλογη προστασία, 
αφού αυτές εξασφαλίζουν σε κάθε πρόσωπο το δικαίωµα να έχει έννοµη προστασία 
από τα δικαστήρια και να δικάζεται η υπόθεση του δίκαια και αµερόληπτα, αλλά δεν 
απαγορεύουν την θέσπιση διαφορετικού χρόνου παραγραφής κατά κατηγορία 
αξιώσεων και δικαιούχων, 3) στην διάταξη του άρθρου 14 της ως άνω ΕΣ∆Α, 
σύµφωνα µε την οποία "η χρήσις των αναγνωριζοµένων εν τη Συµβάσει δικαιωµάτων 
και ελευθεριών δέον να εξασφαλισθεί ασχέτως διακρίσεως φύλου, φυλής, χρώµατος, 
γλώσσης, θρησκείας, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων, εθνικής ή κοινωνικής 
προελεύσεως, συµµετοχής εις εθνικήν µειονότητα, περιουσίας, γεννήσεως ή άλλης 
καταστάσεως", καθόσον η ως άνω διετής παραγραφή καθιερώθηκε για τους 
προαναφερθέντες λόγους γενικότερου συµφέροντος, που αφορούν και 
καταλαµβάνουν όλους τους έχοντες σχετικές αξιώσεις, και όχι µε βάση τα ανωτέρω 
κριτήρια δυσµενούς διακριτικής µεταχείρισης, µε τα οποία ουδεµία έχει σχέση, 4) 
στις διατάξεις του άρθρου 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της εν λόγω 
Ευρωπαϊκής Σύµβασης, που επίσης κυρώθηκε µε το Ν.∆. 53/1974 και έχει, σύµφωνα 
µε το άρθρο 28 παρ.1 του Συντάγµατος, υπερνοµοθετική ισχύ, οι οποίες επιβάλλουν 
τον σεβασµό της περιουσίας του προσώπου, στην οποία περιλαµβάνονται όχι µόνο τα 
από το άρθρο 17 του Συντάγµατος προστατευόµενα εµπράγµατα δικαιώµατα, αλλά 
και όλα τα περιουσιακής φύσεως δικαιώµατα και τα νοµίµως κεκτηµένα οικονοµικά 
συµφέροντα, άρα και τα περιουσιακά ενοχικά δικαιώµατα και ειδικότερα οι 
περιουσιακού χαρακτήρα απαιτήσεις, είτε αναγνωρισµένες µε δικαστική ή διαιτητική 
απόφαση, είτε απλώς γεννηµένες κατά το εθνικό δίκαιο, εφόσον υπάρχει νόµιµη 
προσδοκία, µε βάση το ισχύον πριν από την προσφυγή στο δικαστήριο νοµοθετικό 
καθεστώς, ότι µπορούν να ικανοποιηθούν δικαστικά (Ολ.ΑΠ 40/1998), αφού οι 
υπερνοµοθετική ς 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 και από την διάταξη της 
παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ως άνω Πρόσθετου Πρωτοκόλλου προκύπτει ότι και 
το Πρωτόκολλο αυτό ευθέως αναγνωρίζει το δικαίωµα κάθε Κράτους να θεσπίζει 
νόµους, αν το κρίνει αναγκαίο, για την διασφάλιση του δηµόσιου συµφέροντος, 
εποµένως και να θέτει νόµιµους περιορισµούς στην ικανοποίηση των αξιώσεων των 



 

[59] 
 

πολιτών, όπως είναι η άσκηση των αξιώσεων τους εντός ορισµένου χρόνου , προς 
διασφάλιση του δηµόσιου συµφέροντος, στην έννοια του οποίου εµπίπτει, κατά τα 
προεκτεθέντα , και η προστασία της περιουσίας του ∆ηµοσίου (ΟλΑΠ 31/2007 ως 
προς την ερµηνεία της παροµοίου περιεχοµένου διάταξης του άρθρου 48 παρ. 3 του 
Ν.∆. 496/1974). Για την ταυτότητα δε του νοµικού λόγου, την προστασία, δηλαδή, 
της περιουσίας του ∆ηµοσίου µε την ταχεία εκκαθάριση των αντιστοίχων αξιώσεων 
και υποχρεώσεων του, η οποία εµπίπτει, όπως προαναφέρθηκε, στην έννοια του 
δηµοσίου συµφέροντος, που δικαιολογεί την εξαιρετική αυτή ρύθµιση, δεν αντίκειται 
στις προπαρατεθείσες διατάξεις ούτε, ειδικά, η ρητά θεσπιζόµενη µε το άρθρο 90 
παρ. 3 του Ν. 2362/1995 έναρξη της διετούς παραγραφής από την γένεση των 
σχετικών αξιώσεων και όχι από το τέλος του αντίστοιχου έτους , ή από άλλο χρονικό 
σηµείο. Τέλος, δεν µπορεί να γίνει λόγος για αντίθεση των ρυθµίσεων του Ν. 
2362/1995 (άρθρο 90 παρ.3 αυτού) στις αρχές των άρθρων 5 παρ. 1 και 25 παρ.1 του 
Συντάγµατος, όπως υποστηρίζουν οι αναιρεσείοντες, εφόσον οι αρχές αυτές δεν 
αποκλείουν την θέσπιση περιορισµών που επιβάλλουν λόγοι δηµοσίου συµφέροντος.  
- Από την διάταξη του άρθρου 522 ΚΠολ∆ προκύπτει ότι η εξουσία του εφετείου 
περιορίζεται στην έρευνα των µε την έφεση και τους πρόσθετους λόγους 
προσβαλλόµενων κεφαλαίων της αποφάσεως του πρωτοβάθµιου δικαστηρίου.  
- Ο από το άρθρο 559 αριθµός 9 του ΚΠολ∆ προβλεπόµενος λόγος αναιρέσεως δεν 
ιδρύεται όταν το εφετείο δεν ερεύνησε αίτηµα της αγωγής που απορρίφθηκε -εν όλω 
ή εν µέρει- πρωτοδίκως, χωρίς να έχει παραπονεθεί ο ενάγων, ως εκκαλών, για την 
απόρριψη.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 937,  
Σ: 5, 22, 25, 28,  
ΚΠολ∆: 522, 559 αριθ. 9,  
Ν∆: 31/1968, άρθ. 3,  
Ν∆: 496/1974, άρθ. 56,  
Νόµοι: 2362/1995, άρθ. 90, 91, 
Π∆: 410/1995, άρθ. 304,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Παραγραφή - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1488 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αρχή ισότητας. Εργαζόµενοι στο ∆ηµόσιο. ∆ιετής παραγραφή. 
- Aπό 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 
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γενικότερου κοινωνικού ή δηµοσίου συµφέροντος, η συνδροµή του οποίου υπόκειται 
στον έλεγχο των δικαστηρίων (ΑΕ∆ 3, 4/2007).  
O N. 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 
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 
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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 
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∆ 496/1974 που προβλέπει διετή επίσης παραγραφή 
για τις αντίστοιχες αξιώσεις των υπαλλήλων ΝΠ∆∆ κατ' αυτών (ΑΕ∆ 1/2012).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 250, 
Ν∆: 321/1969, άρθ. 86, 
Ν∆: 496/1974, άρθ. 48, 
Νόµοι: 2362/1995, άρθ. 90, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας - Άκυρη σύµβαση εργασίας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 754 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Άκυρη σύµβαση εργασίας. Αδικαιολόγητος πλουτισµός. Ειδικοί συνεργάτες 
ΕΛΚΕΠΑ. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 174, 180, 904, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας - Άκυρη σύµβαση εργασίας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 82 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Άκυρη σύµβαση εργασίας µε ΝΠ∆∆. Αδικαιολόγητος πλουτισµός. 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 
- Ο γενικός κανόνας του άρθρου 904 του ΑΚ, κατά τον οποίο όποιος έγινε 
πλουσιότερος χωρίς νόµιµη αιτία από την περιουσία ή µε ζηµία άλλου έχει 
υποχρέωση να αποδώσει την ωφέλεια, που απορρέει από τις κοινωνικές αντιλήψεις 
περί ισότητας και επιεικείας, έχει εφαρµογή και επί του ∆ηµοσίου, καθώς και επί των 
Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου. Αυτό ισχύει και επί αξιώσεων από τη σχέση 
εργασίας, διότι δεν εισάγεται υπέρ του ∆ηµοσίου και των ΝΠ∆∆ εξαίρεση µε το 
άρθρο 103 παρ. 2 του Συντάγµατος, που απαγορεύει την πρόσληψη υπαλλήλου σε µη 
νοµοθετηµένη θέση. Η παρά την απαγόρευση αυτή ενέργεια, επαγόµενη την 
ακυρότητα της προσλήψεως, συνιστά απλώς τη βασική προϋπόθεση της ελλείψεως 
νόµιµης αιτίας, ένεκα της οποίας, εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις του 
άρθρου 904 ΑΚ, το ∆ηµόσιο ή το ΝΠ∆∆ ενέχεται σε απόδοση της ωφελείας που 
προήλθε από την παρασχεθείσα σ` αυτό εργασία εκ της οποίας κατέστη πλουσιότερο. 
Στην περίπτωση απλής σχέσης εργασίας, για την οποία δεν οφείλεται µισθός, αλλά 
αποζηµίωση κατά τις διατάξεις περί αδικαιολογήτου πλουτισµού των άρθρων 904 επ. 
ΑΚ, η αποζηµίωση είναι ίση µε την ωφέλεια του εργοδότη, που αποκόµισε από την 
παρασχεθείσα εργασία, η οποία υπολογίζεται µε βάση τα όσα θα πλήρωνε µε έγκυρη 
σύµβαση εργασίας, σε άλλον εργαζόµενο µε τα ίδια προσόντα και ικανότητα και υπό 
τις ίδιες συνθήκες για την παροχή της ίδιας εργασίας. Εξάλλου, σύµφωνα µε το άρθρο 
17 παρ. 4 του Ν. 2527/1997, από 1ης Ιανουαρίου 1998 οι αποδοχές της οργανικής 
θέσης των αποσπώµενων σε δηµόσιες υπηρεσίες ή Ν.Π.∆.∆. υπαλλήλων βαρύνουν 
τους φορείς στους οποίους αποσπώνται. Εξαιρούνται από τη ρύθµιση αυτή οι 
αποσπώµενοι στην Προεδρία της ∆ηµοκρατίας "και την Βουλή των Ελλήνων", σε 
γραφεία µελών της Κυβέρνησης και γενικών ή ειδικών γραµµατέων, στο Υπουργείο 
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης για διάθεσή τους σε γραφεία 
κοµµάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή, βουλευτών ή Ελλήνων βουλευτών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο Α.Σ.Ε.Π., "στη Γενική Γραµµατεία του Υπουργικού 
Συµβουλίου" στο Συνήγορο του Πολίτη "στο Σώµα Ελεγκτών - Επιθεωρητών του 
Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών" και στο Σώµα Επιθεωρητών -Ελεγκτών 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, καθώς και οι περιπτώσεις για τις οποίες ρυθµίζεται ειδικώς το 
θέµα των αποδοχών των αποσπωµένων από ισχύουσες κατά τη δηµοσίευση του 
παρόντος διατάξεις. Στις διατάξεις της παραγράφου αυτής υπάγονται και οι ήδη 
αποσπασµένοι κατά την ανωτέρω ηµεροµηνία υπάλληλοι. Βραχυχρόνιες αποσπάσεις 
έως τριών (3) µηνών κατ` έτος, καθώς και αποσπάσεις σε υπηρεσίες παραµεθόριων 
περιοχών δεν υπάγονται στις διατάξεις της παρούσας παραγράφου. Επίσης η παρ. 20 
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του άρθρου 25 του Ν. 2539/1997 (Α 244) ορίζει ότι: "Εξαιρούνται από τη ρύθµιση 
του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 17 του Ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206 
Α`) οι αποσπώµενοι στις νοµαρχιακές αυτοδιοικήσεις.".  
- 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 
(Ολ.ΑΠ 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: 904, 
ΚΠολ∆: 226, 242, 573, 575, 578, 
Σ: 103, 
Νόµοι: 2527/1997, άρθ. 17,  
Νόµοι: 2539/1997, άρθ. 25, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013 * Ελλ∆νη 2013, σελίδα 718 
  
Σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας - ∆ιαδοχή συµβάσεων εργασίας ορισµένου 
χρόνου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 722 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- ∆ιαδοχικές συνµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου. Ταµείο ∆ιαχείρισης 
Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων. Επιδόµατα 88 ευρώ και 176 
ευρώ. Παραγραφή. 
- Aν η πρόσληψη του έκτακτου προσωπικού του αναιρεσείοντος Ταµείου ∆ιαχείρισης 
Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων, το οποίο είναι νοµικό πρόσωπο 
ιδιωτικού δικαίου (άρθρο 1 Ν. 2021/1992, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 13 
παρ. 1 του Ν. 3711/2008), µε διαδοχικές συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου έγινε 
προσχηµατικά και µε πρόθεση καταστρατηγήσεως των από την σύµβαση εργασίας 
αορίστου χρόνου δικαιωµάτων των εργαζοµένων, οι οποίοι µε την εργασία τους 
κάλυπταν πάγιες και διαρκείς ανάγκες του αναιρεσείοντος, οι ως άνω διαδοχικές 
συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου αποτελούν, κατ' ορθό νοµικό χαρακτηρισµό, 
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µια ενιαία σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κατ' εφαρµογή της 
διατάξεως του άρθρου 8 παρ. 3 του Ν. 2112/1920 (σε συνδυασµό µε τα άρθρα 281, 
671 του ΑΚ και 25 παρ. 1 και 3 του Συντάγµατος) και ανεξάρτητα από τις ρυθµίσεις 
των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 103 του Συντάγµατος, οι οποίες αφορούν την 
πρόσληψη υπαλλήλων στο ∆ηµόσιο και στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, και ως εκ 
τούτου δεν έχουν στην προκείµενη περίπτωση εφαρµογή, αφού, όπως ήδη 
αναφέρθηκε, το αναιρεσείον Ταµείο ∆ιαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση 
Αρχαιολογικών Έργων είναι νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου.  
- Η θεσπιζόµενη βραχυπρόθεσµη διετής παραγραφή µε τα άρθρα 48 παρ. 3 και 49 του 
Ν.∆. 496/1974 "περί λογιστικού των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου" δεν 
έχει εφαρµογή στην προκείµενη περίπτωση, αφού το αναιρεσείον, όπως ήδη 
προαναφέρθηκε, είναι νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και η παραγραφή των κατ' 
αυτού αξιώσεων ρυθµίζεται από τα άρθρα 250 αριθµ. 17, 251 και 253 του ΑΚ, 
σύµφωνα µε τα οποία οι αξιώσεις για µισθούς κάθε είδους και για κάθε άλλη 
περιοδικώς επαναλαµβανόµενη παροχή παραγράφονται σε πέντε χρόνια και η 
παραγραφή αρχίζει από το τέλος του έτους µέσα στο οποίο γεννήθηκε η αξίωση και 
ήταν δυνατή η δικαστική επιδίωξη αυτής.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 648, 649, 669, 671, 672, 
ΚΠολ∆: 560, 
Σ: 25, 
Νόµοι: 2112/1920, άρθ. 8,  
Π∆: 164/2004, άρθ. 5, 11,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας - ∆ιαδοχή συµβάσεων εργασίας ορισµένου 
χρόνου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 79 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Μετατροπή διαδοχικών συµβάσεων εργασίας σε σύµβαση αορίστου χρόνου για 
εργαζοµένους στο ∆ηµόσιο. 
- Από τον συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 648, 649, 669, 672 ΑΚ προκύπτει 
ότι σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου υπάρχει, όταν οι συµβαλλόµενοι δεν έχουν 
συµφωνήσει ορισµένη διάρκεια για την παροχή της εργασίας, ούτε η χρονική αυτή 
διάρκεια συνάγεται από το είδος και τον σκοπό της εργασίας. Αντίθετα, η σύµβαση 
εργασίας είναι ορισµένου χρόνου, όταν συνοµολογείται η διάρκεια αυτής µέχρις 
ορισµένου χρονικού σηµείου ή µέχρι την επέλευση ορισµένου µέλλοντος και βεβαίου 
γεγονότος ή την εκτέλεση ορισµένου έργου, µετά την περάτωση του οποίου ή την 
επέλευση του βεβαίου γεγονότος ή του χρονικού σηµείου, παύει να ισχύει 
αυτοδικαίως. Εποµένως, η διάρκεια της σύµβασης εργασίας ορισµένου χρόνου είναι 
σαφώς καθορισµένη είτε γιατί συµφωνήθηκε ρητά ή σιωπηρά, είτε γιατί προκύπτει 
από το είδος και τον σκοπό της σύµβασης εργασίας. Χαρακτηριστικό της σύµβασης 



 

[65] 
 

εργασίας ορισµένου χρόνου είναι ότι τα µέρη γνωρίζουν επακριβώς το χρονικό 
σηµείο της λήξης της. Η σύµβαση αυτή παύει αυτοδικαίως, σύµφωνα µε το άρθ. 669 
παρ. 1 ΑΚ, όταν λήξει ο χρόνος για τον οποίο συνοµολογήθηκε, χωρίς να χρειάζεται 
καταγγελία της και καταβολή αποζηµίωσης. Εξάλλου, ο χαρακτηρισµός της 
σύµβασης ή σχέσης εργασίας ως ορισµένου ή αορίστου χρόνου δεν εξαρτάται από 
τον χαρακτηρισµό που δίνουν σ' αυτήν οι δικαιοπρακτούντες ή ο νόµος, διότι ο 
χαρακτηρισµός αυτός, ως κατ' εξοχήν έργο της δικαιοδοτικής λειτουργίας, όπως 
οριοθετείται από τις διατάξεις των άρθ. 26 παρ. 3 και 87 παρ. 2 του Συντάγµατος, 
ανήκει στο δικαστήριο, το οποίο, αξιολογώντας τα πραγµατικά περιστατικά που 
εκτίθενται στο δικόγραφο της αγωγής και εφόσον στην συνέχεια προκύψουν και κατά 
την αποδεικτική διαδικασία, προσδίδει τον ακριβή (ορθό) νοµικό χαρακτηρισµό στην 
σύµβαση, κρίση η οποία στην συνέχεια ελέγχεται αναιρετικά στα πλαίσια της 
διάταξης του άρθ. 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆. Η δυνατότητα του ορθού χαρακτηρισµού από 
το δικαστήριο της έννοµης σχέσης ως σύµβασης εργασίας ορισµένου ή αορίστου 
χρόνου δεν αποκλείεται στις εργασιακές σχέσεις του δηµόσιου (και του ευρύτερου 
δηµόσιου) τοµέα (ΟλΑΠ 18/2006). Περαιτέρω, η Οδηγία 1999/70/ΕΚ του 
Συµβουλίου της 28-6-1999 (που δηµοσιεύθηκε την 10-7-1999 στην Εφηµερίδα των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και άρχισε, να ισχύει από 10-7-2001) έχει ως σκοπό την 
αποτροπή της κατάχρησης σύναψης διαδοχικών συµβάσεων ή σχέσεων εργασίας 
ορισµένου χρόνου µε την λήψη από τα κράτη µέλη, όταν δεν υπάρχουν ισοδύναµα 
µέτρα για την πρόληψη των καταχρήσεων, συγκεκριµένων µέτρων προσαρµογής 
(ρήτρα 5 του παραρτήµατος αυτής). Ήδη ο εθνικός νοµοθέτης έχει εξειδικεύσει τις 
συνθήκες αυτές µε τα Π.∆. 81/2003 και 164/2004 από τα οποία το δεύτερο 
αναφέρεται στους εργαζόµενους µε συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου στο 
δηµόσιο τοµέα και των οποίων η ισχύς άρχισε από τη δηµοσίευσή τους στην 
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως στις 2-4-2003 και 19-7-2004 αντίστοιχα. Με το άρθρο 
5 του τελευταίου Π.∆. ορίζονται τα εξής: "1. Απαγορεύονται οι διαδοχικές συµβάσεις 
που καταρτίζονται και εκτελούνται µεταξύ του ίδιου εργοδότη και του ίδιου 
εργαζόµενου µε την ίδια ή παρεµφερή ειδικότητα και µε τους ίδιους ή παρεµφερείς 
όρους εργασίας, εφόσον µεταξύ των συµβάσεων αυτών µεσολαβεί χρονικό διάστηµα 
µικρότερο των τριών µηνών. 2. Η κατάρτιση των συµβάσεων αυτών επιτρέπεται κατ` 
εξαίρεση, εφόσον δικαιολογείται από αντικειµενικούς λόγους. Αντικειµενικός λόγος 
υφίσταται, όταν οι επόµενες της αρχικής συµβάσεως συνάπτονται για την 
εξυπηρέτηση ειδικών οµοειδών αναγκών που σχετίζονται ευθέως και αµέσως µε τη 
µορφή ή το είδος ή τη δραστηριότητα της επιχείρησης... 4. Σε κάθε περίπτωση ο 
αριθµός των διαδοχικών συµβάσεων δεν επιτρέπεται να είναι µεγαλύτερος των τριών, 
µε την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 2 του επόµενου άρθρου". Ως κύρωση για 
την περίπτωση της κατά παράβαση των παραπάνω διατάξεων καταρτίσεως 
διαδοχικών συµβάσεων, προβλέφθηκε από το άρθρο 7 του αυτού Π.∆. η αυτοδίκαιη 
ακυρότητά τους και η καταβολή στον εργαζόµενο τόσο των αποδοχών για την 
εργασία που παρέσχε, εφόσον οι άκυρες συµβάσεις εκτελέσθηκαν εξ ολοκλήρου ή 
έστω κατά ένα µέρος, όσο και αποζηµιώσεως, ίσης µε το ποσό το οποίο δικαιούται ο 
αντίστοιχος εργαζόµενος αορίστου χρόνου σε περίπτωση καταγγελίας της συµβάσεώς 
του, ενώ θεσπίσθηκε ποινική και πειθαρχική ευθύνη για την παράβαση των κανόνων 
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αυτών. Όµως, ενόψει του ότι οι διατάξεις του Π.∆. 164/2004 άρχισαν να ισχύουν από 
τις 19-7-2004, µε το άρθρο 11 αυτού περιελήφθησαν ως µεταβατικές διατάξεις 
ρυθµίσεις, οι οποίες εξασφαλίζουν οπωσδήποτε την ως άνω προσαρµογή της 
ελληνικής νοµοθεσίας στην προαναφερόµενη Οδηγία. Έτσι, µε το άρθρο 11 του εν 
λόγω Π.∆. ορίζονται τα ακόλουθα: 1 περ. α` "1 ∆ιαδοχικές συµβάσεις κατά την παρ. 
1 του άρθρου 5 του παρόντος διατάγµατος, οι οποίες έχουν συναφθεί πριν από την 
έναρξη ισχύος του παρόντος και είναι ενεργές έως την έναρξη ισχύος αυτού, 
συνιστούν εφεξής σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου εφόσον συντρέχουν 
αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) Συνολική χρονική διάρκεια διαδοχικών 
συµβάσεων τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων (24) µηνών έως την έναρξη ισχύος του 
διατάγµατος, ανεξαρτήτως αριθµού ανανεώσεων συµβάσεων ή τρεις τουλάχιστον 
ανανεώσεις πέραν της αρχικής σύµβασης κατά την παρ. 1 του άρθρου 5 του παρόντος 
διατάγµατος, µε συνολικό ελάχιστο χρόνο απασχόλησης δέκα οκτώ (18) µηνών, µέσα 
σε συνολικό χρονικό διάστηµα είκοσι τεσσάρων (24) µηνών από την αρχική 
σύµβαση", 2. "Για τη διαπίστωση της συνδροµής των κατά την προηγούµενη 
παράγραφο προϋποθέσεων, ο εργαζόµενος υποβάλλει, εντός αποκλειστικής 
προθεσµίας δύο (2) µηνών από την έναρξη της ισχύος του παρόντος, αίτηση προς τον 
οικείο φορέα, στον οποίο αναφέρει τα στοιχεία από τα οποία προκύπτει η συνδροµή 
των προϋποθέσεων αυτών. Αρµόδιο όργανο να κρίνει αιτιολογηµένα εάν συντρέχουν, 
κατά περίπτωση, οι προϋποθέσεις της προηγούµενης παραγράφου, είναι το οικείο 
Υπηρεσιακό Συµβούλιο ή το όργανο που εξοµοιώνεται µε αυτό και όπου δεν υπάρχει 
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ή το διοικούν όργανο του οικείου νοµικού προσώπου ή το 
όργανο που εξοµοιώνεται µε αυτό κατά την κειµένη νοµοθεσία ...", 3. "Οι κατά την 
παρ. 2 κρίσεις των αρµοδίων οργάνων, θετικές ή αρνητικές διαβιβάζονται αµέσως 
στο Ανώτατο Συµβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), το οποίο αποφαίνεται 
εντός τριών (3) µηνών από τη διαβίβαση σε αυτό των σχετικών κρίσεων" και 5 του 
ίδιου άρθρου του ως άνω Π.∆. "Στις διατάξεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου 
συµπεριλαµβάνονται και οι συµβάσεις οι οποίες έχουν λήξει κατά το χρονικό 
διάστηµα των τελευταίων τριών µηνών πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος 
διατάγµατος λογιζόµενες ως ενεργές διαδοχικές συµβάσεις ως την έναρξη ισχύος του 
παρόντος. 
Συνεπώς, εφόσον δεν συντρέχουν οι τιθέµενες ως άνω προϋποθέσεις, µετατροπή των 
συµβάσεων σε αόριστης διάρκειας δεν µπορεί να γίνει. Έτσι, ενόψει αφενός µεν των 
πιο πάνω συνταγµατικών διατάξεων και αφετέρου της κατά τα προεκτεθέντα 
προσαρµογής της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 1999/ 70/ΕΚ του Συµβουλίου, 
η οποία δεν επιβάλλει τον χαρακτηρισµό της συµβάσεως εργασίας ορισµένου χρόνου, 
έστω και αν αυτές καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες σε συµβάσεις εργασίας 
αορίστου χρόνου, το άρθρο 8 του Ν. 2112/1920 ούτε κατ` επιταγή της Οδηγίας αυτής 
έχει εφαρµογή µετά τη λήξη της προθεσµίας προσαρµογής και µέχρι την έναρξη 
ισχύος του Π∆ 164/2004 αλλά και µετά την έναρξη ισχύος του διατάγµατος αυτού 
(ΟλΑΠ 20/2007). Αλλά και στις περιπτώσεις που συντρέχουν οι προϋποθέσεις 
εφαρµογής της µεταβατικής ισχύος διατάξεως του άρθρου 11 παρ. 1 του Π.∆. 
164/2004, η µετατροπή ισχύει, εφόσον οι διαδοχικές συµβάσεις ορισµένου χρόνου 
ήταν ενεργές έως την έναρξη ισχύος του Π.∆. 164/2004 ή κατά το χρονικό διάστηµα 
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των τριών τελευταίων µηνών πριν από την έναρξη ισχύος αυτού, όπως από τις 
διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1 και 5 αυτού προκύπτει. Ανεξάρτητα όµως από την 
πιο πάνω Οδηγία, στην ελληνική έννοµη τάξη η διασφάλιση των εργαζοµένων από 
την καταστρατήγηση των δικαιωµάτων τους, µε την προσχηµατική επιλογή της 
σύµβασης εργασίας ορισµένου αντί αορίστου χρόνου, αντιµετωπιζόταν µε το άρθ. 8 
παρ. 3 ν. 2112/1920 (σε συνδυασµό µε τα άρθ. 281, 671 ΑΚ, 25 παρ. παρ. 1 και 3 του 
Συντάγµατος), το οποίο εφαρµόζεται σε όλες τις περιπτώσεις συµβάσεων ιδιωτικού 
δικαίου, ανεξάρτητα αν έχουν συναφθεί στον ιδιωτικό ή δηµόσιο τοµέα, και ορίζει ότι 
οι διατάξεις του νόµου αυτού εφαρµόζονται και επί συµβάσεων εργασίας µε ορισµένη 
χρονική διάρκεια, αν ο καθορισµός της διάρκειας αυτής δεν δικαιολογείται από τη 
φύση της σύµβασης, αλλά τέθηκε σκόπιµα προς καταστρατήγηση των διατάξεων του 
ίδιου νόµου περί υποχρεωτικής καταγγελίας της υπαλληλικής σύµβασης. Η διάταξη 
αυτή, ενώ αναφέρεται στην προστασία των εργαζοµένων από την µη τήρηση εκ 
µέρους του εργοδότη των τυπικών όρων που επιβάλλει κατά την απόλυση ο ν. 
2112/1920, αξιοποιήθηκε γενικότερα για τον ορθό νοµικό χαρακτηρισµό των 
συµβάσεων εργασίας ως ορισµένης ή αόριστης χρονικής διάρκειας, µε πληρέστερη 
µάλιστα προστασία έναντι εκείνης της µεταγενέστερης ως άνω κοινοτικής Οδηγίας, 
εφόσον πρόκειται για διαδοχικές συµβάσεις ορισµένου χρόνου που καλύπτουν 
πραγµατικά πάγιες και όχι πρόσκαιρες ή απρόβλεπτες ανάγκες της υπηρεσίας, και 
τούτο διότι ο ορθός νοµικός χαρακτηρισµός ορισµένης σχέσης, κατά την 
προαναφερθείσα έννοια, και δη της σύµβασης εργασίας ως ορισµένου ή αορίστου 
χρόνου, αποτελεί κατεξοχήν έργο της δικαιοδοτικής λειτουργίας των δικαστηρίων, 
ανεξάρτητα από τον εκ του νόµου χαρακτηρισµό της συµβατικής σχέσης ως 
ορισµένου χρόνου (ΑΕ∆ 3/2001, ΟλΑΠ 6/2001), χωρίς παράλληλα ο ορθός αυτός 
νοµικός χαρακτηρισµός εκ µέρους του δικαστηρίου, όταν συντρέχουν οι 
προαναφερθείσες ουσιαστικές προϋποθέσεις των καλυπτοµένων αναγκών, να συνιστά 
ανεπίτρεπτη "µετατροπή" του ισχύοντος νοµικού καθεστώτος απασχόλησης από 
ορισµένου χρόνου σε αόριστου (ΟλΑΠ 18/2006). Συνάγεται περαιτέρω από τα 
προαναφερθέντα ότι επί διαδοχικών συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου που 
καταρτίσθηκαν µε το ∆ηµόσιο κ.λπ. πριν από την έναρξη ισχύος της ως άνω Οδηγίας 
1999/70/ΕΚ, των παραγράφων 7 και 8 του άρθ. 103 του Συντάγµατος, που 
προστέθηκαν κατά την αναθεώρηση του έτους 2001, ισχύουν από 18-4-2001 (ΦΕΚ Α' 
85/2001) και απαγορεύουν την ακόµη και από το νόµο µονιµοποίηση του 
προσλαµβανοµένου ως άνω προσωπικού ή την µετατροπή των συµβάσεων εργασίας 
ορισµένου χρόνου σε συµβάσεις αορίστου χρόνου ακόµη και σε περίπτωση που οι 
εργαζόµενοι µε συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου καλύπτουν πάγιες και 
διαρκείς ανάγκες του ∆ηµοσίου και των άρθ. 5 και 11 του Π∆ 164/2004, που άρχισε 
να ισχύει από 19-7-2004 και διαγράφει τις προϋποθέσεις µετατροπής των κατά την 
έναρξη της ισχύος του ενεργών συµβάσεων ορισµένου χρόνου σε αορίστου, 
συνεχίζονται δε και είναι ενεργές κατά τον χρόνο έναρξης της ισχύος τους και µετά 
ταύτα και καλύπτουν κατά την φύση τους πάγιες και διαρκείς ανάγκες, δεν 
εφαρµόζονται οι ως άνω διατάξεις. Τούτο δε διότι αυτές οι συµβάσεις εργασίας είχαν 
προσλάβει ήδη κατά τον χρόνο που εκτείνεται η έννοµη σχέση και το αντικείµενό 
της, δηλ. και πριν την έναρξη ισχύος των ως άνω συνταγµατικών και άλλων 
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διατάξεων, τον χαρακτήρα της σύµβασης αορίστου χρόνου κατ' ορθό νοµικό 
χαρακτηρισµό, παρά την τυχόν απαγόρευση από το νόµο της σύναψής τους ως 
τέτοιων (αορίστου χρόνου), τον οποίο διατηρούν και µετά ταύτα, δηλ. και µετά την 
έναρξη ισχύος των πιο πάνω διατάξεων, ως ενιαίες πλέον συµβάσεις αορίστου χρόνου 
(ΟλΑΠ 7/2011).  
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Π∆: 81/2003,  
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Συνταξιοδότηση - Απόλυση λόγω συνταξιοδότησης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1259 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Καταγγελία λόγω συνταξιοδότησης. ΕΥ∆ΑΠ. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. 
- Το προσωπικό της ΕΥ∆ΑΠ απολύεται υποχρεωτικά από την υπηρεσία είτε µε την 
συµπλήρωση 35ετούς πραγµατικής συντάξιµης υπηρεσίας και όχι πριν συµπληρώσει 
το 58° έτος της ηλικίας του είτε µε την συµπλήρωση του 63ου έτους της ηλικίας του 
και εφόσον πραγµατοποίησε 10.500 τουλάχιστον ηµέρες εργασίας στην πραγµατική 
ασφάλιση του ΙΚΑ. Εξάλλου το άρθρο 16 παρ.3 του Π∆ 597/1985 που καθορίζει, ως 
προαναφέρθηκε, τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του προσωπικού της 
αναιρεσίβλητης δεν εθίγει ούτε από το Π∆ 139/1992 µε το οποίο η τελευταία έπαυσε 
να υπάγεται στις διατάξεις που ισχύουν για το δηµόσιο τοµέα (άρθρο 1) ούτε από το 
Π∆ 69/1996 µε το οποίο η ανωτέρω εταιρεία επαναφέρθηκε ολικά στο δηµόσιο τοµέα 
κατά την έννοια της παρ.6 του Ν. 1256/1982, όπως αυτός επαναοριοθετήθηκε µε τις 
διατάξεις του άρθρου 51 παρ.1 ν.1892/1990 (άρθρο 1) γιατί η προαναφερθείσα 
διάταξη του Κανονισµού της αναιρεσίβλητης είναι ειδική και νεωτέρα των Ν. 
1256/1982 και 1232/1982 που επαναφέρθηκαν σε ισχύ µε το προαναφερθέν Π∆ 
69/1996, αφορά δε ειδική κατηγορία υπαλλήλων για τους οποίους ίσχυε ήδη η 
απόλυσή τους από την υπηρεσία µετά την συµπλήρωση 35ετούς πραγµατικής 
υπηρεσίας στην αναιρεσείουσα (ΑΠ 284/2004, ΣΤΕ 3310/2000).  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 3 του από 11/4-12-1940 Β.∆./τος, όπως 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 23 του Ν. 915/1979, "περί τροποποιήσεως και 
συµπληρώσεως της περί Ταµείου Συντάξεως Μηχανικών Εργοληπτών ∆ηµοσίων 
Έργων Νοµοθεσία (ΤΣΜΕ∆Ε)" ορίζεται ότι "Συντάξεως λόγω γήρατος δικαιούται ο 
µέτοχος ο εξερχόµενος της ασφαλίσεως και έχων συµπληρώσει: α) 35ετή χρόνο 
ασφαλίσεως ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, β) 25ετή χρόνο ασφαλίσεως και το 58ο έτος 
της ηλικίας του, γ) 20ετή χρόνο ασφαλίσεως και 60 έτος της ηλικίας του ...". 
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Εξάλλου, κατά τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν. 2084/1992, ορίζεται ότι: 
"πραγµατική συντάξιµη υπηρεσία είναι όλος ο χρόνος που διανύεται µε υπαλληλική 
ιδιότητα και λαµβάνεται υπόψη για τον καθορισµό της σύνταξης µε την προϋπόθεση 
ότι καταβλήθηκαν οι προβλεπόµενες ασφαλιστικές εισφορές", ενώ κατά την 
παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου ορίζεται ότι: "συντάξιµη λογίζεται και ο χρόνος της 
στρατιωτικής υπηρεσίας γενικά". Από τις διατάξεις αυτές σε συνδυασµό µε την 
διάταξη του άρθρου 16 παρ. 3 Π.∆. 597/1985 συνάγεται: α) ότι ο χρόνος της 
στρατιωτικής θητείας λογίζεται µεν ως συντάξιµη υπηρεσία, αλλά όχι ως πραγµατική 
συντάξιµη υπηρεσία εφόσον δεν έχει διανυθεί µε υπαλληλική ιδιότητα και β) ότι για 
την νοµότυπη αποχώρηση των συνταξιοδοτουµένων υπαλλήλων µηχανικών της 
εναγοµένης πρέπει να έχουν συµπληρώσει τις προϋποθέσεις λήψεως συντάξεως ήτοι: 
35ετή πραγµατική και συντάξιµη υπηρεσία. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 8 ΚΠολ∆ ως πράγµατα των οποίων η λήψη 
ή η µη λήψη υπόψη από το δικαστήριο της ουσίας ιδρύει τον από τη διάταξη αυτή 
λόγο αναιρέσεως, νοούνται οι αυτοτελείς ισχυρισµοί που, υπό την προϋπόθεση της 
νόµιµης προτάσεώς τους, θεµελιώνουν ιστορικώς το αίτηµα της αγωγής, ανταγωγής ή 
ενστάσεως ή αντενστάσεως, ως και οι λόγοι εφέσεως που περιέχουν παράπονα κατά 
της πρωτοβάθµιας απόφασης (ΟλΑΠ 11/1996). ∆εν συνιστούν πράγµατα η 
αιτιολογηµένη άρνηση της αγωγής, ανταγωγής ή ενστάσεως ή αντενστάσεως και τα 
συµπεράσµατα ή επιχειρήµατα από την εκτίµηση των αποδείξεων, όπως και η νοµική 
επιχειρηµατολογία των διαδίκων ή του ∆ικαστηρίου. Επίσης ο από την παραπάνω 
διάταξη λόγος αναιρέσεως δεν στοιχειοθετείται αν το ∆ικαστήριο της ουσίας έλαβε 
υπόψη τον προταθέντα ισχυρισµό και τον απέρριψε για οποιοδήποτε λόγο, τυπικό ή 
ουσιαστικό (ΟλΑΠ 3/1997).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 2, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 8,  
Νόµοι: 3752/1929, άρθ. 1, 2, 3,  
Β∆: 513/1972, άρθ. 21,  
Νόµοι: 825/1978, άρθ. 10, 
Νόµοι: 915/1979, άρθ. 23, 
Νόµοι: 1068/1980, άρθ. 20, 21,  
Νόµοι: 1232/1982, άρθ. 1, 4, 9, 19 
Νόµοι: 1256/1982, άρθ. 1,  
Νόµοι: 1418/1984, άρθ. 26, 
Π∆: 597/1985, άρθ. 16, 39, 
Νόµοι: 1892/1990, άρθ. 51, 
Νόµοι: 2084/1992, άρθ. 4,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Χρόνος εργασίας - Υπερωριακή απασχόληση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 683 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Υπερωριακή απασχόληση. 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 
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 
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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, άρθ. 8,  
Ν∆: 264/1973, άρθ. 1,  
Νόµοι: 3863/2010, άρθ. 74,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Χρόνος εργασίας - Υπερωριακή απασχόληση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 680 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Υπερωριακή απασχόληση. ∆ΕΗ. Άδεια 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,  
Ν∆: 264/1973, άρθ. 1,  
Νόµοι: 3863/2010, άρθ. 74,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Χρόνος εργασίας - Υπερωριακή απασχόληση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 688 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Υπερωριακή απασχόληση. Άδεια του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης. ∆ΕΗ. 
- Κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 8 του Ν.∆. 515/1970 "Περί χρονικών ορίων 
εργασίας µισθωτών", όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε µε το άρθρο 1 του Ν.∆. 
264/1973 (έχει ήδη αντικατασταθεί µε την παράγραφο 11 του άρθρου 74 του Ν. 
3863/2010), "∆ι' αποφάσεων του Υπουργού Απασχολήσεως (Εργασίας και 
Κοινωνικής Ασφάλισης), εκδιδοµένων εκάστοτε µετά γνώµην του Ανωτάτου 
Συµβουλίου Εργασίας, δύναται να χορηγείται κατά περίπτωσιν άδεια υπερωριακής 
απασχολήσεως των µισθωτών πασών των επιχειρήσεων και εργασιών εν γένει, ως και 
του ∆ηµοσίου και των Ν.Π.∆.∆. επί πλέον των δι' εκάστην κατηγορίαν 
επιτρεποµένων ανωτάτων ορίων υπερωριακής απασχολήσεως, εις περιπτώσεις: α) 
επειγούσης φύσεως εργασίας, η εκτέλεσις της οποίας κρίνεται απολύτως 
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 
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ορισµένους περιοριστικώς αναφεροµένους λόγους (επείγουσας φύσεως εργασία, 
εξαιρετικώς επείγουσα ανάγκη εξυπηρετήσεως των Ενόπλων ∆υνάµεων, του 
∆ηµοσίου και των Ν.Π.∆.∆.), εκδίδονται για κάθε συγκεκριµένη περίπτωση µετά 
γνώµη του Ανωτάτου Συµβουλίου Εργασίας και δεν δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα 
της Κυβερνήσεως. Οι αποφάσεις αυτές πρέπει να αναφέρουν την συγκεκριµένη 
επιχείρηση ή την συγκεκριµένη υπηρεσία του ∆ηµοσίου ή του Ν.Π.∆.∆., τον αριθµό 
των εργαζοµένων, για τους οποίους επιτρέπεται η, πέραν του ανωτάτου νοµίµου 
ηµερησίου ωραρίου απασχολήσεως, εργασία, τον αριθµό των ωρών της κατά µήνα 
υπερωριακής απασχολήσεως και το χρονικό διάστηµα, κατά το οποίο θα ισχύσει η 
απόφαση του Υπουργού. ∆εν απαιτείται δε να προσδιορίζονται ονοµαστικώς στην 
απόφαση οι εργαζόµενοι, που θα εργασθούν υπερωριακώς, καθόσον ανάγεται στο 
διευθυντικό δικαίωµα του εργοδότη να ορίσει, τηρώντας τους όρους της απόφασης 
ως προς τον αριθµό των µισθωτών και τις ώρες υπερωριακής απασχολήσεως, ποιοι 
από τους µισθωτούς αυτού θα εργασθούν νοµίµως υπερωριακά. Εξάλλου, η 
διαπίστωση του γεγονότος ότι συντρέχει επείγουσας φύσεως εργασία, η εκτέλεση της 
οποίας κρίνεται απολύτως επιβαλλόµενη και δεν επιδέχεται αναβολή, ή εξαιρετικώς 
επείγουσα ανάγκη εξυπηρετήσεως των Ενόπλων ∆υνάµεων, του ∆ηµοσίου και των 
Ν.Π.∆.∆., ανήκει αποκλειστικώς στην αρµόδια ∆ιοικητική Αρχή, ήτοι στον Υπουργό 
Εργασίας, και η κρίση του περί της συνδροµής της ουσιαστικής αυτής προϋποθέσεως 
δεν ελέγχεται από τα Πολιτικά ∆ικαστήρια.  
∆ιατάξεις: 
Ν∆: 515/1970, άρθ. 8, 
Ν∆: 264/1973, άρθ. 1,  
Νόµοι: 3863/2010, άρθ. 74,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Χρόνος εργασίας - Υπερωριακή απασχόληση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 695 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Υπερωριακή απασχόληση. Άδεια του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης. ∆ΕΗ. 
- Κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 8 του Ν∆ 515/1970 "Περί χρονικών ορίων 
εργασίας µισθωτών", όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε µε το άρθρο 1 του Ν∆ 
264/1973 (έχει ήδη αντικατασταθεί µε την παράγραφο 11 του άρθρου 74 του Ν. 
3863/2010), "∆ι' αποφάσεων του Υπουργού Απασχολήσεως (Εργασίας και 
Κοινωνικής Ασφάλισης), εκδιδοµένων εκάστοτε µετά γνώµην του Ανωτάτου 
Συµβουλίου Εργασίας, δύναται να χορηγείται κατά περίπτωσιν άδεια υπερωριακής 
απασχολήσεως των µισθωτών πασών των επιχειρήσεων και εργασιών εν γένει, ως και 
του ∆ηµοσίου και των Ν.Π.∆.∆. επί πλέον των δι' εκάστην κατηγορίαν 
επιτρεποµένων ανωτάτων ορίων υπερωριακής απασχολήσεως, εις περιπτώσεις: α) 
επειγούσης φύσεως εργασίας, η εκτέλεσις της οποίας κρίνεται απολύτως 
επιβαλλοµένη ως µη επιδεχοµένη αναβολήν, β) εξαιρετικώς επειγούσης ανάγκης 



 

[74] 
 

εξυπηρετήσεως των Ενόπλων ∆υνάµεων, του ∆ηµοσίου και των Ν.Π.∆.∆. ∆ιά την 
κατά τα ανωτέρω υπερωριακήν απασχόλησιν το ωροµίσθιον των µισθωτών 
καταβάλλεται ηυξηµένον κατά 75%". Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι, αν ο 
Υπουργός Εργασίας χορηγήσει άδεια υπερωριακής εργασίας πέραν από το 
επιτρεπόµενο ανώτατο όριο διάρκειας της ηµερησίας εργασίας, η απασχόληση του 
µισθωτού γίνεται νόµιµη σε όλη την χρονική έκτασή της, χωρίς να απαιτείται η 
τήρηση από τον εργοδότη της επιδόσεως εγγράφου αναγγελίας στην αρµόδια 
Επιθεώρηση Εργασίας. Οι αποφάσεις αυτές του Υπουργού Εργασίας είναι ατοµικές 
και αφορούν συγκεκριµένη επιχείρηση ή υπηρεσία του ∆ηµοσίου ή Ν.Π.∆.∆. και 
ορισµένους περιοριστικώς αναφεροµένους λόγους (επείγουσας φύσεως εργασία, 
εξαιρετικώς επείγουσα ανάγκη εξυπηρετήσεως των Ενόπλων ∆υνάµεων, του 
∆ηµοσίου και των Ν.Π.∆.∆.), εκδίδονται για κάθε συγκεκριµένη περίπτωση µετά 
γνώµη του Ανωτάτου Συµβουλίου Εργασίας και δεν δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα 
της Κυβερνήσεως. Οι αποφάσεις αυτές πρέπει να αναφέρουν την συγκεκριµένη 
επιχείρηση ή την συγκεκριµένη υπηρεσία του ∆ηµοσίου ή του Ν.Π.∆.∆., τον αριθµό 
των εργαζοµένων, για τους οποίους επιτρέπεται η, πέραν του ανωτάτου νοµίµου 
ηµερησίου ωραρίου απασχολήσεως, εργασία, τον αριθµό των ωρών της κατά µήνα 
υπερωριακής απασχολήσεως και το χρονικό διάστηµα, κατά το οποίο θα ισχύσει η 
απόφαση του Υπουργού. ∆εν απαιτείται δε να προσδιορίζονται ονοµαστικώς στην 
απόφαση οι εργαζόµενοι, που θα εργασθούν υπερωριακώς, καθόσον ανάγεται στο 
διευθυντικό δικαίωµα του εργοδότη να ορίσει, τηρώντας τους όρους της απόφασης 
ως προς τον αριθµό των µισθωτών και τις ώρες υπερωριακής απασχολήσεως, ποιοι 
από τους µισθωτούς αυτού θα εργασθούν νοµίµως υπερωριακά. Εξάλλου, η 
διαπίστωση του γεγονότος ότι συντρέχει επείγουσας φύσεως εργασία, η εκτέλεση της 
οποίας κρίνεται απολύτως επιβαλλόµενη και δεν επιδέχεται αναβολή, ή εξαιρετικώς 
επείγουσα ανάγκη εξυπηρετήσεως των Ενόπλων ∆υνάµεων, του ∆ηµοσίου και των 
Ν.Π.∆.∆., ανήκει αποκλειστικώς στην αρµόδια ∆ιοικητική Αρχή, ήτοι στον Υπουργό 
Εργασίας, και η κρίση του περί της συνδροµής της ουσιαστικής αυτής προϋποθέσεως 
δεν ελέγχεται από τα Πολιτικά ∆ικαστήρια.  
∆ιατάξεις: 
Ν∆: 515/1970, άρθ. 8,  
Ν∆: 264/1973, άρθ. 1,  
Νόµοι: 3863/2010, άρθ. 74,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Χρόνος υπηρεσίας - Αναγνώριση προϋπηρεσίας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1601 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αναγνώριση προϋπηρεσίας. Προσβολή προσωπικότητας. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Σύµφωνα µε το άρθρο 57 ΑΚ, όποιος προσβάλλεται παράνοµα στην προσωπικότητά 
του έχει δικαίωµα να ζητήσει την άρση της προσβολής και τη µη επανάληψή της στο 
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µέλλον. Αξίωση αποζηµίωσης κατά τις περί αδικοπραξιών διατάξεις (άρθρο 914 επ. 
Α.Κ.) δεν αποκλείεται, ύστερα από αίτηση του προσβληθέντος, όπως και της 
ικανοποίησης της ηθικής βλάβης, δοθέντος ότι ο σεβασµός της αξίας του ανθρώπου, 
περιεχόµενο του οποίου αποτελεί και η προστασία της προσωπικότητάς του, 
προστατεύεται και από το Σύνταγµα (άρθρα 2 παρ. 1 και 5 παρ.1 και 2 αυτού). 
Προσβολή της προσωπικότητα συνιστούν πράξεις που περιέχουν αµφισβήτηση της 
προσωπικής και επαγγελµατικής του προσωπικότητας, η προσβολή δε είναι 
παράνοµη, όταν γίνεται χωρίς δικαίωµα ή σε ενάσκηση µικρότερης σπουδαιότητας 
δικαιώµατα ή κάτω από περιστάσεις που καθιστούν καταχρηστική την άσκησή του.  
- 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.  
- Στην προκείµενη περίπτωση το Μονοµελές Πρωτοδικείο, η απόφαση του οποίου 
ενσωµατώθηκε στην προσβαλλόµενη απόφαση, δικάζοντας επί αγωγής της 
αναιρεσίβλητης µε την οποία, εκτός των άλλων ζητούσε, να υποχρεωθεί το 
αναιρεσείον να της καταβάλει ως εύλογη χρηµατική ικανοποίηση, λόγω ηθικής 
βλάβης που υπέστη από την προσβολή της προσωπικότητάς της, υποχρέωσε "... το 
εναγόµενο να της καταβάλει το ποσό των 2.000 ευρώ, ως χρηµατική ικανοποίηση για 
την ηθική βλάβη που υπέστη από την ταλαιπωρία που της προκάλεσε η παράνοµη και 
υπαίτια συµπεριφορά των οργάνων του ...", χωρίς καµία αιτιολογία και συγκεκριµένα 
χωρίς να διαλαµβάνονται στην προσβαλλόµενη απόφαση παραδοχές, οι οποίες να 
συνιστούν παράνοµη και υπαίτια συµπεριφορά των οργάνων του αναιρεσείοντος 
έναντι της αναιρεσίβλητης, καθώς και παραδοχές για το αν από την παράνοµη και 
υπαίτια συµπεριφορά των οργάνων του αναιρεσείοντος προσβλήθηκε η 
προσωπικότητα της αναιρεσίβλητης. Εποµένως, ο δεύτερος λόγος αναιρέσεως, από το 
άρθρο 559 αρ. 19 του Κ.Πολ.∆. είναι βάσιµος. Εποµένως, πρέπει να αναιρεθεί η 
προσβαλλόµενη απόφαση, κατά το ως άνω µέρος (της επιδίκασης χρηµατικής 
ικανοποίησης) και να παραπεµφθεί η υπόθεση κατά το µέρος αυτό προς περαιτέρω 
εκδίκαση στο ίδιο Εφετείο, του οποίου η συγκρότηση από άλλους δικαστές είναι 
δυνατή.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 57, 914, 
ΚΠολ∆: 321, 495, 553, 559 αριθ. 19, 566, 
Νόµοι: 2716/1999, άρθ. 20, 
Νόµοι: 3106/2003, άρθ. 8,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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