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ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αποτελούμενο από τη Δικαστή Ειρήνη Κατινιώτη, Πρόεδρο 

Πρωτοδικών, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου 

Διοίκησης του Πρωτοδικείου και από την Γραμματέα Ιωάννα Βέττου.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 7 Μαΐου 2014 για να 

δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Των Εναγόντων: 1) Θεοχάρη Γιαννόπουλου του Δημητρίου, 2)

Αναστασίου Γρηγορόπουλου του Νικολάου, 3) Λεωνίδα Γρηγορόπουλου του 

Νικολάου, 4) Ναυσικάς Δεββέ του Χρήστου, 5) Βασιλείου Δήμου του Θωμά, 6) 

Ιωάννη Ερενίδη του Λεωνίδα, 7) Ευαγγέλου Ζαραλή του Χρήστου, 8) 

Γεωργίου Ζηκογιάννη του Παναγιώτη, 9) Δημητρίου Θεολογίτη του Παντελή, 

10) Κωνσταντίνου Καραμούκου του Γεωργίου, 11) Βασιλείου Καραχούτη του 

Νικολάου, 12) Νικολάου Κασσαβέτη του Δημητρίου, 13) Αλεξάνδρας 

Κλαβανίδου του Αναστασίου, 14) Χριστίνας Κολοβού του Γεωργίου, 15) 

Γεωργίου Κωνσταντινίδη του Ιωάννη, 16) Ευσταθίου Λασκαρίδη του Παύλου, 

17) Δήμητρας Ντάση του Παναγιώτη, 18) Κυριακής Παπαγεωργίου του 

Χρήστου, 19) Δημητρίου Παπαδημητριάδη του Παναγιώτη, 20) Παύλου 

Παπαδόπουλου του Νικηφόρου, 21) Πασχάλη Πλησή του Κυριάκου, 22)



Μαρίας Ρεμπούτσικα του Γεωργίου, 23) Αουρέλιας Δεσποτίδου -  Ροτάρου του 

Μίρτσεα, 24) Χριστίνας Σιώρου του Ιωάννη, 25) Αριστείδη Σκληρού του 

Ιωάννη -  Ισίδωρου -  Δημοσθένη, 26) Σπυρίδωνα Σκοτίδα του Δημητρίου, 27) 

Γεράσιμου Τσιντηλάκη του Μιλτιάδη, 28) Αγγελικής Φύτρου του Γεωργίου, 

29) Βέρας Αναστασιάδου του Δημητρίου, 30) Γεωργίου Δεσποτίδη του 

Παντελή, 31) Χρήστου Ζερμπίνου του Ανδρέα, 32) Νικολάου Ιωνά του 

Αλεξάνδρου, 33) Αργυρώς Κωνσταντινίδη του Αναστασίου, 34) Θεόδωρου 

Λεμπέση του Γεωργίου, 35) Πέτρου Μαρκογιαννάκη του Χαραλάμπους, 36) 

Βαλεντίντου Μπέϊκόβ του Μπόρις, 37) Νικολάου Ροξανό του Μιχαήλ, 38) 

Ιωάννη Σούκα του Βασιλείου, 39) Αλίκης Στεφανοπούλου του Ευαγγέλου, 40) 

Ξενοφώντος Συμβουλίδη του Γεωργίου, 41) Ελλάδος Χαλκιά του Ματθαίου, 

42) Σουλτάνας Άλτη του Αριστείδη, 43) Κωνσταντίνας Αμαραντίδου του 

Αμάραντου, 44) Κωνσταντίας Ανταχοπούλου του Θεμιστοκλή, 45) Δημητρίου 

Ασλανίδη του Πέτρου, 46) Κίτι Βαρδάμη του Νικολάου, 47) Αναστασίου 

Γρατσία του Ιωάννη, 48) Μιχαήλ Διακογιώργη του Αναστασίου, 49) Νικολάου 

Ζαγουράκη του Γεωργίου, 50) Βίλμας Ζιόγκα του Περικλή, 51) Ευάγγελου 

Ζωγράφου του Πινδάρου, 52) Χαράλαμπου Κιουλλόγλου του Θεοδώρου, 53) 

Φωτίου Κάλλια του Δημητρίου, 54) Οδυσσέα Κορέλη του Λάμπρου, 55) 

Παναγιώτη Κουλαρμάνη του Αθανασίου, 56) Σπυρίδωνος Κρητικού του 

Μιχαήλ, 57) Γεωργίου Κρομμίδα του Αριστοτέλη 58) Αντωνίου Λαγού του 

Μιχαήλ, 59) Θεοδώρου Λαζάρου του Ιωάννη, 60) Γεώργιου Λαλιώτη του 

Χρήστου, 61) Ιωάννη Λαπατσάνη του Λουκά, 62) Χρήστου Λιάτσου του 

Σεραφείμ, 63) Βασιλείου Μαρτζέλη του Ιωάννη, 64) Χαριλάου Μέρμηγκα του 

Νικολάου, 65) Αλεξάνδρου Μιρονένκο του Ιβάν, 66) Γεωργίου Μιχαήλ του 

Φωτίου, 67) Μαρίας Ναστάσα -  Μπιλντέα του Αουρέλ, 68) Κλαίρ Ντεμελενάρ 

του Φιλίπ, 69) Γεωργίου Παναγιωτοπούλου του Ελευθερίου, 70) Αθανασίας 

Πρασίδη του Αντωνίου, 71) Χρήστου Ροδόπουλου του Φωτίου, 72) Ιρίνας 

Σαλένκοβα του Γκεννάντι, 73) Μαργαρίτας Σταθάκη του Βασιλείου, 74) 

Κωνσταντίνου Σταθάκη του Βασιλείου, 75) Ελντήρας Στρακόσα του 

Αθανασίου, 76) Κωνσταντίνου Σφέτσα του Χρήστου, 77) Άννας Τσινίκα του 

Παναγιώτη, 78) Επαμεινώνδα Φίλιππα του Παναγιώτη, 79) Φοίβου του 

Φίλιππα του Παναγιώτη, 80) Ελένης Χαϊδοπούλου του Ομήρου, 81) Περικλή



Χαλμούκη του Διονυσίου, 82) Αναστασίας Αγγελοπούλου του Προκοπίου, 83) 

Δέσποινας Βαφέα του Κωνσταντίνου, 84) Μαρίας Βλαχοπούλου του 

Ευστρατίου, 85) Σταυρούλας Γιαννακοπούλου του Γεωργίου, 86) Μαριέττας 

Δελώτη του Αντωνίου, 87) Κλεονίκης Δεμίρη του Γεωργίου, 88) Παναγιώτη 

Δήμα του Σταμάτη, 89) Μαρίας Ζαβίτσα του Δημητρίου, 90) Παναγιώτη 

Ζαβίτσα του Δημητρίου, 91) Κωνσταντίνου Ζαμπούνη του Μιχαήλ, 92) Μαρίας 

Καραγιαννάκη του Χρήστου, 93) Μυρσίνης Καραμιχάλη- Κατσιναβάκη του 

Βασιλείου, 94) Ιωσήφ Κετεντζιάν του Ανέστη, 95) Γεωργίου Κυριαζή του 

Ιωάννη, 96) Σοφίας Λεκατσά του Σπυρίδωνος,97) Χιαν -  Οκ Λη του Ταε Σουν, 

98) Κωνσταντίνας Μάντζαρη του Διονυσίου, 99) Πωλίνας Μασουρίδου του 

Λεωνίδα, 100) Κωνσταντίνου Μαυρογένη του Παντελή, 101) Έλης Μουχτάρη 

του Λαζάρου, 102) Λουκά Πανουργιά του Αναστασίου, 103) Σοφίας Πετρίδη 

του Βασιλείου, 104) Ευδοκίας -  Ειρήνης Ρεβίδη του Νεοτάρη, 105) Ηλία Ροδέ 

του Μπαρδύλ, 106) Ντάνιελ Στάνκοβιτς του Ζίβοραντ, 107) Μαρίας -  Συμέλας 

Τανάγια του Παντελή, 108) Αντωνίας Τζίτζικα του Νικολάου, 109) Ελευθερίου 

Τουμαρά του Γεωργίου, 110) Κυριακής Τροχάνη του Ηλία, 111) Άννας 

Φιλανδριανού του Δημητρίου -  Ουμβέρτου και 112) Ιωάννη Φίνα του 

Μιχαήλ, 113) Παναγιώτη Φίνα του Μιχαήλ, εκ των οποίων ο 36ος ενάγων 

Βαλεντίνος Μπεϊκόβ παραιτήθηκε από το δικόγραφο της αγωγής ενώ οι λοιποί 

εκπροσωπήθηκαν από τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους Παναγιώτη 

Κολοβό και Χρήστο Νικολουτσόπουλο.

Του Εναγομένου: Του Ελληνικού Δημοσίου νομίμως εκπροσωπουμένου 

από: α) τον Υπουργό Οικονομικών που εδρεύει στην Αθήνα, β) τον Υπουργό 

στον Πρωθυπουργό, που εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής και γ) τον Ειδικό 

διαχειριστή του άρθρου 4Α της ΚΥΑ ΟΙΚ 2/11.6.2013 που εδρεύει στην Αθήνα, 

το οποίο εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο του Στυλιανή 

Κουκουλάκη.



Οι ενάγοντες ζητούν να γίνει δεκτή η από 11/9/2013 αγωγή τους, 

που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό καταθ. 

Δικ.130801/4747/2013 και προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο της 6ης-12-2013, 

οπότε και αναβλήθηκε για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της 

απόφασης.

Κατά τη συζήτηση της υποθέσεως οι πληρεξούσιοι δικηγόροι 

των διαδίκων, αφού ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους, ζήτησε να γίνουν 

δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις προτάσεις τους.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με το άρθρο 1§1 της με αριθ. ΟΙΚ.02/11.6.2013 (ΦΕΚ Β' 14143/11-6- 

20103) ΚΥΑ του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον 

Πρωθυπουργό «Κατάργηση της δημόσιας επιχείρησης «Ελληνική Ραδιοφωνία - 

Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ -Α.Ε.)» που εξεδόθη κατόπιν νομοθετικής 

εξουσιοδοτήσεως με το άρθρο 14Β του Ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις 

και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)», όπως αυτό τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της 

παρ. 8 του άρθρου 1 της από 31.12.2011 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 της από 10.6.2013 Πράξη Νομοθετικού 

Περιεχομένου «Τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 14Β του 

ν.3429/2005» (Α' 139), ορίσθηκε ότι «1. Η Ελληνική Ραδιοφωνία - 

Τηλεόραση/Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ-Α.Ε), που ιδρύθηκε με τον Ν. 1730/1987 

(Α 145) ως ενιαίος φορέας, καταργείται. Επίσης, καταργούνται οι θυγατρικές 

εταιρείες που έχουν συσταθεί από την ΕΡΤ- Α.Ε.», ενώ με το άρθρο 2 της 

ιδίας ΚΥΑ, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο πρώτο της ΥΑ οικ. 

03/12.6.2013 (ΦΕΚ Β Ί 423/12.6.2013) ορίσθηκε ότι: « 1. Το σύνολο των 

στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της ΕΡΤ - Α. Ε. και των θυγατρικών



της, περιλαμβανομένων των πάσης φύσεως δικαιωμάτων, αξιώσεων και 

υποχρεώσεων μεταβιβάζονται αυτοδικαίως από τη δημοσίευση της παρούσας 

και χωρίς καμία άλλη διατύπωση στο Δημόσιο, εκπροσωπούμενο από τον 

Υπουργό Οικονομικών. «Ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 

Υποθέσεων του Υπουργείου Οικονομικών εκδίδει διαπιστωτική πράξη στην 

οποία περιλαμβάνονται η ταυτότητα των ακινήτων και το δικαίωμα που 

μεταβιβάζονται στο Δημόσιο και η οποία καταχωρίζεται στα βιβλία 

μεταγραφών του οικείου υποθηκοφυλακείου ή κτηματολογικού γραφείου. 

Εγγυήσεις και ασφάλειες υπέρ των μεταβιβαζομένων απαιτήσεων καθώς και 

τυχόν βάρη επί των μεταβιβαζομένων περιουσιακών στοιχείων διατηρούνται.» 

2. Το Δημόσιο καθίσταται διάδοχος του συνόλου των δικαιωμάτων και 

υποχρεώσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο». 

Περαιτέρω από το συνδυασμό των άρθρων 94 παρ. 2 του Συντάγματος και 1 

περ. α' του ΚΠολΔ προκύπτει ότι στα πολιτικά δικαστήρια ανήκει κατά κύριο 

λόγο η εκδίκαση των ιδιωτικού δικαίου διαφορών. Αναδεικνύεται, συνεπώς, ως 

κρίσιμη νομικά έννοια και δη, προκριματικού χαρακτήρα η έννοια της 

ιδιωτικού δικαίου διαφοράς, οποία συναρτάται άμεσα με τους εκάστοτε 

εφαρμοστέους κανόνες ουσιαστικού δικαίου, που διέπουν την οικεία έννομη 

σχέση. Κατά το άρθρο 1 του ν. 1406/1983, εξάλλου, στις διοικητικές διαφορές 

ουσίας που υπάγονται στη δικαιοδοσία των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, 

περιλαμβάνονται ιδίως αυτές που αναφύονται κατά την εφαρμογή της 

νομοθεσίας που αφορά, μεταξύ άλλων και «...θ) τις κάθε είδους αποδοχές 

του προσωπικού εν γένει του Δημοσίου, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης 

και ν.π.δ.δ., οι οποίες ρυθμίζονται από διατάξεις κανονιστικού περιεχομένου». 

Ως «αποδοχές» κατά τη διάταξη αυτή, όμως, νοούνται μόνο οι αποδοχές του 

προσωπικού εκείνου, που συνδέεται με το Δημόσιο, τους ΟΤΑ και τα νπδδ, με 

σύμβαση δημοσίου δικαίου. Εξ αυτού έπεται ότι οι διαφορές, που αφορούν 

στις αποδοχές μισθωτών, οι οποίοι δε συνδέονται με το Δημόσιο, τους ΟΤΑ ή 

τα νπδδ με σύμβαση δημοσίου δικαίου, υπάγονται στη δικαιοδοσία των



πολιτικών δικαστηρίων (ΑΕΔ 3/2004 ΕΕργΔ 2005. 216 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΑΕΔ 

42/1990 ΕλλΔνη 1991. 313). Περαιτέρω, κατά το άρθρο 1 παρ. 1 περ. γ' του 

ν. 702/1977, «Στην αρμοδιότητα του τριμελούς διοικητικού εφετείου υπάγεται 

η εκδίκαση αιτήσεων ακυρώσεως ατομικών πράξεων διοικητικών αρχών που 

αφορούν: την πρόσληψη και την κατάσταση γενικά του προσωπικού του 

Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτης και δεύτερης 

βαθμίδας και των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, ανεξάρτητα 

από τη φύση της σχέσης που το συνδέει, καθώς και την πρόσληψη και την 

κατάσταση γενικά του προσωπικού νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, 

όπου η πρόσληψη αυτή γίνεται με βάση ειδική διοικητική διαδικασία». Από την 

ανωτέρω διάταξη προκύπτει ότι κριτήριο για την υπαγωγή μιας υπόθεσης της 

ως άνω φύσης στα διοικητικά δικαστήρια αποτελεί το αν καθιερώνεται στο 

νόμο ειδική διοικητική διαδικασία (πχ καθόσον αφορά στην πρόσληψη του 

προσωπικού), οπότε και η δικαιοδοσία των διοικητικών δικαστηρίων 

καταφάσκεται, εφόσον πληρούται, όμως, σωρευτικά και η προϋπόθεση της 

γέννησης της ένδικης διαφοράς στο πλαίσιο της ειδικής αυτής διοικητικής 

διαδικασίας. Ως εκ τούτου είναι μεν δυνατό να καθιερώνεται στο νόμο ειδική 

διοικητική διαδικασία επιλογής και πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση π.χ. 

εποχιακών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, η οποία, ενόψει και 

του σκοπού δημοσίου ενδιαφέροντος στον οποίο αποβλέπει η πρόσληψη του 

προσωπικού αυτού, θα προσδίδει στις πράξεις που εκδίδονται κατ' εφαρμογή 

των διατάξεων αυτών, το χαρακτήρα εκτελεστών διοικητικών πράξεων, 

εντούτοις στη δικαιοδοσία των διοικητικών δικαστηρίων υπάγονται εκείνες 

μόνο οι διαφορές, που γεννώνται από την αμφισβήτηση του κύρους και της 

νομιμότητας των πράξεων αυτών Η υπηρεσιακή, αντιθέτως, σχέση του με 

σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσλαμβανόμενου προσωπικού στο 

Δημόσιο ή σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, καθώς και η λύση της 

σχέσης αυτής διέπεται από τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα και των 

ειδικών νομοθετημάτων που αφορούν το με ιδιωτικού δικαίου προσωπικό, που 

προσλαμβάνεται από τους ανωτέρω φορείς και, συνεπώς, δικαιοδοσία για την 

επίλυση των σχετικών διαφορών έχουν σε κάθε περίπτωση τα πολιτικά



δικαστήρια. Για τον ανωτέρω λόγο, εξάλλου, στην περίπτωση διαφοράς, που 

αναφύεται στο πλαίσιο λύσεως σύμβασης εργασίας με το Δημόσιο ή άλλο 

τυχόν ν.π.δ.δ., πρέπει να διερευνάται αν η εργασιακή σχέση, που αποτέλεσε 

το υπόβαθρο της ένδικης διαφοράς, είναι δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου (βλ. 

ΜονΠρΙωαν 418/2010 και τις εκεί εκτενείς παραπομπές στη νομολογία και 

θεωρία). Περαιτέρω, το άρθρο 4 §3 εδ. β, γ της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (πρώην άρθρο 10 της Συνθ.Ε.Κ.) υποχρεώνει όλες τις κρατικές 

λειτουργίες, άρα και τη δικαστική, στη λήψη γενικών ή ειδικών μέτρων, 

καταλλήλων να εξασφαλίσουν την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που 

απορρέουν από τις Συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της μεταφοράς των 

Οδηγιών στο εσωτερικό δίκαιο και της σύμφωνης με το κοινοτικό δίκαιο 

ερμηνείας του εθνικού δικαίου. Η υποχρέωση σύμφωνης με το κοινοτικό 

δίκαιο ερμηνείας του εθνικού δικαίου, η οποία απορρέει από την αρχή της 

υπεροχής του, υφίσταται και πριν από την πάροδο της προθεσμίας 

προσαρμογής της νομοθεσίας των κρατών-μελών στις απαιτήσεις της σχετικής 

Οδηγίας. Ακολούθως, τόσο ο εθνικός νομοθέτης όσο και ο εθνικός δικαστής 

δεν έχουν την εξουσία να μεταβάλλουν ούτε να παρερμηνεύουν τις διατάξεις 

της Οδηγίας, διότι τότε παραβιάζουν το κοινοτικό δίκαιο, το οποίο υπερισχύει 

κάθε άλλης αντίθετης διατάξεως του εσωτερικού δικαίου, κατά το άρθρο 28 

παρ. 1 του Συντάγματος, βάσει του οποίου η Ελλάδα προσχώρησε στις 

Ευρωπαϊκές Κοινότητες από 1.1.1981, δυνάμει της από 28.5.1979 Σύμβασης 

Προσχωρήσεως της Ελλάδος στην Ε.Ο.Κ., η οποία κυρώθηκε με τον ν. 

945/1979. Εξάλλου, κατά την πάγια νομολογία του Δ.Ε.Κ., τα κράτη-μέλη 

οφείλουν, προκειμένου να διασφαλίζουν την πλήρη εφαρμογή των Οδηγιών, 

όχι μόνο νομικώς αλλά και στην πράξη, να προβλέπουν την ύπαρξη σαφούς 

νομικού πλαισίου στον συγκεκριμένο τομέα, και τούτο μέσω θεσπίσεως 

νομικών διατάξεων ικανών να δημιουργήσουν μία αρκούντως ακριβή, σαφή 

και διαφανή κατάσταση ώστε να καθίσταται δυνατό στους ιδιώτες να 

γνωρίζουν τα δικαιώματά τους και να τα προβάλλουν ενώπιον των εθνικών



δικαστηρίων. Περαιτέρω, πρέπει να υπομνησθεί ότι, κατά πάγια νομολογία του 

Δ.Ε.Κ., μετά την απόφαση της 10ης Απριλίου 1984 στην υπόθεση 14/83, Von 

Col son και Kamann, η υποχρέωση των κρατών- μελών, η οποία απορρέει από 

Οδηγία, να επιτύχουν το αποτέλεσμα που επιδιώκει η Οδηγία αυτή, καθώς και 

το καθήκον που έχουν, δυνάμει του άρθρου 5 της Συνθήκης, να λαμβάνουν 

κάθε γενικό ή ειδικό μέτρο κατάλληλο να εξασφαλίσει την εκπλήρωση της 

υποχρεώσεως αυτής, επιβάλλονται σε όλες τις αρχές των κρατών-μελών, 

συμπεριλαμβανομένων των δικαστηρίων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. 

Όπως προκύπτει από τις αποφάσεις του Δικαστηρίου της 13ης Νοεμβρίου 

1990 στην υπόθεση C-106/89, Marleasing (Συλλογή 1990, σελ. 1-4135, 

σκέψη 8), και της 16ης Δεκεμβρίου 1993 στην υπόθεση C-334/92, Wagner 

Miret (Συλλογή 1993, σελ. 1-6911, σκέψη 20), εφαρμόζοντας το εθνικό δίκαιο 

είτε πρόκειται για προγενέστερες είτε για μεταγενέστερες της Οδηγίας 

διατάξεις, ένα εθνικό δικαστήριο, που καλείται να το ερμηνεύσει, οφείλει να 

πράξει τούτο κατά το μέτρο του δυνατού υπό το φως του κειμένου και του 

σκοπού της Οδηγίας, ώστε να επιτευχθεί το αποτέλεσμα που αυτή επιδιώκει, 

συμμορφούμενο έτσι προς το άρθρο 288 [πρώην 249], τρίτο εδάφιο της ΣΕΕ 

(βλ. Απόφαση Δ. Ε. Κ. Υποθ. 091/92, αποφ. της 14.7.1994, σκέψη 26). 

Πράγματι, κατά πάγια νομολογία, στα εθνικά δικαστήρια, τα οποία πρέπει να 

εφαρμόζουν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους τις διατάξεις του κοινοτικού 

δικαίου, απόκειται η εξασφάλιση της πλήρους αποτελεσματικότητας των 

διατάξεων αυτών και της προστασίας των δικαιωμάτων που αυτές απονέμουν 

στους ιδιώτες. Επομένως, απόκειται στο εθνικό δικαστήριο να μην εφαρμόζει 

οποιοδήποτε μέτρο εθνικού δικαίου που εμποδίζει την πλήρη 

αποτελεσματικότητα των κοινοτικών κανόνων. Η υποχρέωση αυτή 

επιβάλλεται από τις αρχές του αμέσου αποτελέσματος και της υπεροχής τού 

κοινοτικού δικαίου (ΑΠ. 534/2011, ΑΠ. 631/2011, ΑΠ. 926/2011). Εξάλλου, 

κατά τη διάταξη του άρθρου 1 του Ν. 1387/1983, που φέρει τον τίτλο 

"έλεγχος ομαδικών απολύσεων και άλλες διατάξεις" και εκδόθηκε για να 

προσαρμοστεί το ελληνικό δίκαιο προς την 75/129 Οδηγία του Συμβουλίου 

της ΕΟΚ "περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών που 

αφορούν τις ομαδικές απολύσεις", τέτοιες απολύσεις θεωρούνται όσες



γ ί ν ο ν τ α ι  α π ό  ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς  ή  ε κ μ ε τ α λ λ ε ύ σ ε ι ς  π ο υ  α π α σ χ ο λ ο ύ ν  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο υ ς  

από είκοσι εργαζόμενους για λόγους που δεν αφορούν στο πρόσωπο των 

απολυομένων και υπερβαίνουν κάθε ημερολογιακό μήνα τους 5 εργαζόμενους, 

αν πρόκειται για επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις που απασχολούν 20-50 άτομα 

και ποσοστό 2-3% του προσωπικού και μέχρι 30 άτομα, αν πρόκειται για 

επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις που απασχολούν πάνω από 50 εργαζόμενους. 

Κατά το άρθρο 2 παρ. 2γ' του ίδιου νόμου, όπως ίσχυε πριν από την 

κατάργηση του εδ. γ' από το Ν 2736/1999, οι διατάξεις του νόμου αυτού δεν 

εφαρμόζονται στους εργαζόμενους που απολύονται λόγω διακοπής των 

εργασιών της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης μετά από πρωτόδικη δικαστική 

απόφαση. Με τα άρθρα 3 και 4 του ίδιου νόμου προβλέπεται η υποχρέωση 

του εργοδότη πριν προχωρήσει σε ομαδικές απολύσεις, να προσέλθει σε 

διαβουλεύσεις με τους εκπροσώπους των εργαζομένων, με σκοπό να 

διερευνηθεί η δυνατότητα αποφυγής ή μείωσης των απολύσεων και των 

δυσμενών συνεπειών τους. Το άρθρο 5 του ίδιου νόμου ορίζει τη διαδικασία 

που πρέπει να ακολουθεί για την πραγματοποίηση των ομαδικών απολύσεων. 

Ειδικότερα, στο άρθρο 5 του Ν. 1387/1983, ορίζονται τα εξής: "1. Η 

προθεσμία των διαβουλεύσεων μεταξύ των εργαζομένων και του εργοδότη 

είναι είκοσι ημερών και αρχίζει από την πρόσκληση του εργοδότη για 

διαβουλεύσεις στους κατά το προηγούμενο άρθρο εκπροσώπους των 

εργαζομένων. Το αποτέλεσμα των διαβουλεύσεων διατυπώνεται σε πρακτικό 

που υπογράφεται από τα δύο μέρη και υποβάλλεται από τον εργοδότη στο 

Νομάρχη ή τον Υπουργό Εργασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 

3 του άρθρου 3. 2. Εάν υπάρξει συμφωνία των μερών, οι ομαδικές απολύσεις 

πραγματοποιούνται σύμφωνα με το περιεχόμενο της συμφωνίας και ισχύουν 

αφού περάσουν δέκα ημέρες από την ημερομηνία υποβολής του σχετικού 

πρακτικού στο Νομάρχη ή τον Υπουργό Εργασίας κατά περίπτωση. 3. Εάν δεν 

υπάρξει συμφωνία των μερών, ο Νομάρχης ή ο Υπουργός Εργασίας με 

αιτιολογημένη απόφαση που εκδίδεται μέσα σε δέκα ημέρες από την



ημερομηνία υποβολής του παραπάνω πρακτικού και αφού λάβει υπόψη τα 

στοιχεία του φακέλου και συνεκτιμήσει τις συνθήκες της αγοράς εργασίας, την 

κατάσταση της επιχείρησης, καθώς και το συμφέρον της εθνικής οικονομίας, 

μπορεί είτε να παρατείνει για είκοσι ακόμη ημέρες τις διαβουλεύσεις ύστερα 

από αίτηση ενός των ενδιαφερομένων μερών, είτε να μην εγκρίνει την 

πραγματοποίηση του συνόλου ή μέρους των σχεδιαζόμενων απολύσεων. Πριν 

από την έκδοση της παραπάνω απόφασης ο Νομάρχης ή ο Υπουργός 

Εργασίας, μπορούν να ζητούν τη γνώμη της Επιτροπής Υπουργείου Εργασίας, 

που εδρεύει σε κάθε νομό, ή του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας, αντίστοιχα. 

Τα γνωμοδοτικά , αυτά όργανα, ο Νομάρχης ή ο Υπουργός Εργασίας μπορούν 

να καλούν και να ακούουν τόσο τους κατά το άρθρο 4 εκπροσώπους των 

εργαζομένων και τον ενδιαφερόμενο εργοδότη, όσο και πρόσωπα που 

διαθέτουν ειδικές γνώσεις πάνω σε επί μέρους τεχνικά θέματα. 4. Ο εργοδότης 

μπορεί να πραγματοποιήσει ομαδικές απολύσεις στην έκταση που καθορίζει η 

απόφαση του Νομάρχη ή του Υπουργού Εργασίας. Εάν δεν εκδοθεί τέτοια 

απόφαση μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες, οι ομαδικές απολύσεις 

πραγματοποιούνται στην έκταση που δέχτηκε ο εργοδότης κατά τις 

διαβουλεύσεις. 5. Σε ομαδικές απολύσεις που προκαλούνται από τη διακοπή 

της δραστηριότητας της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης, κατόπιν δικαστικής 

αποφάσεως, δεν εφαρμόζονται οι παράγραφοι 1,2,3 και 4 του παρόντος". Στο 

άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 15 παρ. 1 του ανωτέρω Ν 2736/1999 

παρ. 5 που είχε ως εξής: Ή  διαδικασία ομαδικών απολύσεων του παρόντος 

άρθρου δεν εφαρμόζεται στους εργαζόμενους που απολύονται λόγω διακοπής 

των εργασιών της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης, κατόπιν πρωτόδικης 

δικαστικής απόφασης", ενώ με το άρθρο 16 παρ. 6 του τελευταίου αυτού 

νόμου καταργήθηκε η παρ. 2γ' του άρθρου 2 του Ν 1387/1983. Στη συνέχεια 

η πιο πάνω παρ. 5, που είχε προστεθεί με το άρθρο 15 του Ν 2736/1999, 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του Ν 2874/2000 ως εξής: "Σε ομαδικές 

απολύσεις, που προκαλούνται από τη διακοπή της δραστηριότητας της 

επιχείρησης ή εκμετάλλευσης κατόπιν δικαστικής απόφασης, δεν 

εφαρμόζονται οι παρ. 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου". Με τον πιο πάνω Ν 

1387/1983 έγινε προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία



75/129/ΕΟΚ. η οποία τροποποιήθηκε με τη νεότερη Οδηγία 92/56/ΕΟΚ και 

στη συνέχεια η Οδηγία 98/59/ΕΚ του Συμβουλίου της 20.7.1998 κωδικοποίησε 

σε ένα ενιαίο κείμενο το περιεχόμενο των δύο προηγούμενων Οδηγιών, οι δε 

τροποποιήσεις που επέφερε η τελευταία μεταφέρθηκαν στην ελληνική έννομη 

τάξη με τους νόμους 2736/1999 και 2874/2000. Πρέπει δε να σημειωθεί ότι η 

κοινοτική Οδηγία βασίζει την προστατευτική της παρέμβαση στο πεδίο των 

ομαδικών απολύσεων στη θέσπιση τριών βασικών εργοδοτικών 

υποχρεώσεων: α) την υποχρέωση διαβούλευσης με τους εκπροσώπους του 

προσωπικού, β) την υποχρέωση έγγραφης ενημέρωσης αυτών και γ) την 

παράλληλη υποχρέωση ενημέρωσης της δημόσιας αρχής σχετικά με τις 

σχεδιαζόμενες ομαδικές απολύσεις σε συνδυασμό με την υποχρέωση 

αναμονής του εργοδότη για κάποιο ολιγόχρονο χρονικό διάστημα (30 ημερών) 

πριν από την πραγματοποίηση των ομαδικών απολύσεων. Επιπλέον, από τις 

ως άνω διατάξεις του προαναφερόμενου νόμου προβλέπεται και η παρέμβαση 

της δημόσιας αρχής μετά από την περάτωση της διαδικασίας των 

διαβουλεύσεων, με την πρόβλεψη της δυνατότητας του Νομάρχη ή του 

Υπουργού Εργασίας να μην εγκρίνουν τις σχεδιαζόμενες απολύσεις. Όπως 

σαφώς προκύπτει από τις ως άνω διατάξεις, μεταξύ των διατυπώσεων, που 

πρέπει να τηρηθούν, για το νομότυπο ομαδικών απολύσεων, είναι και: 1) η 

υποβολή του σχετικού πρακτικού διαβούλευσης, που έγινε μεταξύ εργοδότη 

και εργαζομένων, στον αρμόδιο Νομάρχη ή τον Υπουργό Εργασίας και β) η 

καταγγελία εκ μέρους του εργοδότη των συμβάσεων να γίνει μετά την 

πάροδο της δεκαήμερης προθεσμίας, μέσα στην οποία, τα ως άνω δημόσια 

όργανα, έχουν το δικαίωμα να εκδώσουν απόφαση, με την οποία, είτε θα 

παρατείνουν την εικοσαήμερη προθεσμία διαβουλεύσεων είτε να εγκρίνουν ή 

να μην εγκρίνουν τις προτεινόμενες από τον εργοδότη ομαδικές απολύσεις. 

Αυτό ισχύει και για την περίπτωση, κατά την οποία οι προτεινόμενες ομαδικές 

απολύσεις προκαλούνται από τη διακοπή της δραστηριότητας της επιχείρησης 

ή της εκμετάλλευσης, καθόσον ο νόμος δεν διακρίνει. Μόνο σε μια περίπτωση,



δεν έχει εφαρμογή η ως άνω διαδικασία ομαδικών απολύσεων: Όταν οι 

απολύσεις αυτές γίνονται "λόγω διακοπής των εργασιών της επιχείρησης ή 

εκμετάλλευσης, κατόπιν πρωτόδικης δικαστικής απόφασης". Το τελευταίο 

μπορεί να συμβεί, λ.χ., στην περίπτωση πτωχεύσεως ή λύσεως της 

επιχειρήσεως, με δικαστική απόφαση. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, ιδίως δε 

όταν η οριστική διακοπή των δραστηριοτήτων της οικείας επιχειρήσεως 

αποφασίζεται οικειοθελώς από τον εργοδότη και θεμελιώνεται σε εκτιμήσεις 

οικονομικής φύσεως ή άλλες, οι πιο πάνω υποχρεώσεις του εργοδότη 

παραμένουν στο ακέραιο. Επομένως είναι άνευ σημασίας το γεγονός ότι από 

τις διατάξεις του ισχύοντος (εθνικού) δικαίου δεν προβλέπεται η προηγούμενη 

έκδοση δικαστικής αποφάσεως στην περίπτωση οριστικής διακοπής της 

λειτουργίας επιχειρήσεως ή εκμεταλλεύσεως που αποφασίζεται οικειοθελώς 

από τον εργοδότη, (απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

της 7ης Σεπτεμβρίου 2006 στις συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C-187/2005 έως 

C-190/2005, Ολ.ΑΠ. 39/2007, ΑΠ. 1067/2010,). Τέλος, κατά τη διάταξη του 

άρθρου 6 παρ. 1 του Ν 1387/1983 ομαδικές απολύσεις που γίνονται κατά 

παράβαση του νόμου αυτού είναι άκυρες (ΑΠ 1541/2011) και ο μισθωτός 

μπορεί να απαιτήσει την καταβολή μισθών υπερημερίας κατ' άρθρα 349, 

350, 656 εδ. α' ΑΚ και να απαιτήσει την υπό τους αυτούς όρους απασχόληση 

του από τον εργοδότη.

Στην προκειμένη περίπτωση, οι ενάγοντες -  πλην του 36ου εξ αυτών, ο 

οποίος παραιτήθηκε νομίμως από το δικόγραφο της αγωγής και ως προς τον 

οποίο η αγωγή θεωρείται ότι δεν ασκήθηκε (άρθρα 294, 295 και 297 ΚΠολΔ )- 

με την κρινόμενη αγωγή, εκθέτουν ότι ήταν εργαζόμενοι της ΕΡΤ -  ΑΕ στην 

οποία απασχολούνταν ως μουσικοί, με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας 

αορίστου χρόνου, συμβάσεις οι οποίες διήρκεσαν μέχρι την 11η-6-2013, 

οπότε δημοσιεύθηκε η με αριθμ. ΟΙΚ02/11-6-20103 ΚΥΑ, με την οποία 

καταργήθηκε το νομικό πρόσωπο της ανωτέρω εταιρείας και κατέστη 

καθολικός διάδοχος αυτής το εναγόμενο Ελληνικό δημόσιο, ενώ λύθηκαν δια 

καταγγελίας όλες οι συμβάσεις εργασίας του προσωπικού της ΕΡΤ- ΑΕ, μεταξύ 

των οποίων και των εναγόντων, χωρίς όμως να τους καταβληθεί η νόμιμη 

αποζημίωση, καταγγελία όμως που είναι άκυρη κατά τα ειδικότερα εκτιθέμενα



σ' αυτή. Με βάση το ιστορικό αυτό, μετά το νόμιμο περιορισμό του αιτήματος 

της αγωγής από καταψηφιστικό σε εν μέρει έντοκο αναγνωριστικό και μετά 

την νόμιμη παραίτηση των 29ης, 31ης, 86ης και 99ης των εναγόντων από την 

κύρια βάση της αγωγής που συνδέεται με την ακυρότητα της απολύσεώς τους 

(υποχρέωση του εναγομένου να αποδέχεται τις υπηρεσίες τους και να τους 

καταβάλει τους μισθούς υπερημερίας), ζητούν να υποχρεωθεί το εναγόμενο 

να αποδέχεται τις προσφερόμενες υπηρεσίες τους με τους ίδιους όρους που 

τις παρείχαν στην ΕΡΤ- ΑΕ με χρηματική ποινή ύψους 3.000 ευρώ για κάθε 

ημέρα άρνησης αποδοχής των υπηρεσιών τους να υποχρεωθεί το εναγόμενο 

να τους καταβάλει για μισθούς υπερημερίας από την 11η-6-2013 και εφεξής 

στο τέλος κάθε μήνα και μέχρι την άρση της υπερημερίας του, τα ειδικότερα 

αναφερόμενα ποσά, άλλως να υποχρεωθεί να τους καταβάλει την αποζημίωση 

απολύσεώς τους ανερχόμενη στο ύψος που ειδικότερα αναγράφεται στην 

αγωγή, να υποχρεωθεί να καταβάλει στους 29η, 31η, 86η και 99ης των 

εναγόντων το ποσό των 20.000 ευρώ σε κάθε έναν εξ αυτών ως αποζημίωση 

απολύσεως και να αναγνωρισθεί ότι οφείλει να καταβάλει στους ανωτέρω για 

την ίδια αιτία τα ποσά των 21.152,54 ευρώ, 32.282,5 ευρώ, 16.361,9 ευρώ 

και 21.031,08 ευρώ, αντίστοιχα, να αναγνωρισθεί ότι οφείλει να καταβάλει 

σε κάθε ενάγοντα ως χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που υπέστη 

το ποσό των 10.000 ευρώ, να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινά εκτελεστή και 

να καταδικασθεί στην δικαστική τους δαπάνη. Επιπροσθέτως, με προφορική 

δήλωση των πληρεξούσιων δικηγόρων τους που καταχωρήθηκε στα 

πρακτικά, και επαναλήφθηκε με τις κατατεθείσες έγγραφες προτάσεις τους 

οι ενάγοντες επικαλούμενοι επικείμενο κίνδυνο, ζητούν να υποχρεωθεί 

το εναγόμενο να αποδέχεται προσωρινά τις προσηκόντως προσφερόμενες 

υπηρεσίες τους με την καταδίκη του εναγομένου σε χρηματική ποινή ύψους 

300 ευρώ για κάθε ημέρα παραβίασης της απόφασης.

Με αυτό το περιεχόμενο και τα αιτήματα, η κρινόμενη αγωγή και η 

παραδεκτώς σωρευθείσα αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, αρμόδια φέρονται



προς συζήτηση ενώπιον του δικαστηρίου τούτου που είναι καθ' ύλη και 

κατά τόπο αρμόδιο (άρθρα 16 αριθμ 2,25 και 664 ΚΠολΔ) για να 

συνεκδικαστούν με την ειδική διαδικασία των εργατικών διαφορών και των 

ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 663 επ. 682 παρ.2 και 686 παρ.5 ΚΠολΔ), 

ενώ το παρόν δικαστήριο έχει δικαιοδοσία, για να αποφανθεί επί της υπό 

κρίση διαφοράς, παρά τα αντιθέτως υποστηριζόμενα από το εναγόμενο, διότι, 

οι εργασιακές σχέσεις από τις οποίες προέκυψε η ένδικη διαφορά είναι 

σχέσεις διεπόμενες από το ιδιωτικό και όχι από το δημόσιο δίκαιο και 

αποτελούν συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 

χρόνου, γεγονός που δεν αμφισβητείται από το εναγόμενο. Επομένως, 

εφόσον η υποκείμενη εργασιακή σχέση διέπεται από το ιδιωτικό και όχι από 

το δημόσιο δίκαιο, οι αναφυόμενες στο πλαίσιο λύσης των εργασιακών 

σχέσεων διαφορές, καθώς και οι σχετικές με τις αποδοχές του ανωτέρω 

προσωπικού διαφορές υπάγονται στη δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων 

κατά τα προεκτεθέντα στη μείζονα σκέψη της απόφασης. Περαιτέρω, οι 

ενάγοντες έχουν έννομο συμφέρον προς άσκηση των ανωτέρω αξιώσεών 

τους, δεδομένου ότι η αγωγή έχει ασκηθεί παραδεκτά εντός της τρίμηνης 

αποσβεστικής προθεσμίας του άρθρου 6 παρ.1 του Ν.3198/1955 {βλ. τις 

υπ'αριθμ. 4898, 6700Γ και 4887/12-9-2013 εκθέσεις επιδόσεως των 

δικαστικών επιμελητών του Πρωτοδικείου Αθηνών Αναστασίας Δρακάκη, 

Αθανάσιου Μήτση και Αναστασίας Δρακάκη αντίστοιχα, της από 10-9-2013 (με 

αριθμό κατ.δικ. 120104/4509/2013), ομοίου περιεχομένου αγωγής των 

εναγόντων από το δικόγραφο της οποίας παραιτήθηκαν νόμοτυπα με το 

δικόγραφο της κρινόμενης αγωγής}, και είναι ορισμένες, πλην του 

αιτήματος της αγωγής που αφορά την καταβολή των μισθών υπερημερίας από 

την 11η-6-2013 και εφεξής στο τέλος κάθε μήνα και μέχρι την άρση της 

υπερημερίας, το οποίο πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτο λόγω αοριστίας, 

καθόσον οι μισθοί υπερημερίας ζητούνται αθροιστικά για όλο το χρονικό 

διάστημα μέχρι την συζήτηση της αγωγής (ΑΠ 509/1996 και Εφ. Αθ. 

4330/2006), ενώ με τον τρόπο που εισάγεται το επίδικο αίτημα, δεν 

αναφέρεται το συνολικό ποσό του οποίου ζητείται η καταψήφιση, ούτε 

προσδιορίζεται το χρονικό διάστημα άρσης της υπερημερίας κατά παράβαση



του άρθρου 216 ΚΠολΔ, αοριστία η οποία δεν δύναται να αρθεί, με 

δήλωση, το πρώτον, των πληρεξουσίων δικηγόρων των εναγόντων κατά 

την συζήτηση της αγωγής, του συνολικού ποσού που παραμένει

καταψηφιστικό, χωρίς μάλιστα και πάλι να αναφέρεται ολόκληρο το

αιτούμενο ποσό, ενώ επιπροσθέτως σημειώνεται ότι κάποια από τα

αιτούμενο διαστήματα των μισθών υπερημερίας υπερβαίνουν το χρόνο 

συζήτησης της αγωγής. Κατά τα λοιπά, η αγωγή και η αίτηση ασφαλιστικών 

μέτρων είναι νόμιμες στηριζόμενες στις ως άνω αναφερόμενες διατάξεις 

καθώς και σε αυτές των άρθρων, 174,180,349, 648 επ. 656 ΑΚ όπως, το

τελευταίο αυτό άρθρο ισχύει από 20-3-2013 μετά την αντικ. με το άρθρο 61 

Ν.4139/2013, 1 και 3 Ν.2112/1920, 2,5 Ν. 3198/1955, ΑΚ, 70, 176 και 946 

ΚΠολΔ, πλην του αιτήματος της αγωγής που αφορά την χρηματική

ικανοποίηση για την ηθική βλάβη, καθόσον η άκυρη απόλυση και μόνο του 

εργαζομένου δεν συνιστά αδικοπραξία και προσβλητικό για την 

προσωπικότητά του γεγονός (βλ. σχετ. Α.Π. 1436/2002 και Α.Π. 

1346/2002), ενώ στην αγωγή δεν αναφέρονται έτερα πραγματικά περιστατικά 

ικανά να θεμελιώσουν το αίτημα αυτό. Περαιτέρω απορριπτέο κρίνεται το 

αίτημα της αγωγής να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινά εκτελεστή, το οποίο 

πρέπει να απορριφθεί ως μη νόμιμο, καθόσον προσωρινή εκτέλεση δεν 

μπορεί να διαταχθεί κατά του εναγομένου (άρθρο 909 παρ.1 ΚΠολΔ). 

Πρέπει επομένως, η αγωγή και η αίτηση των ασφαλιστικών μέτρων να 

ερευνηθούν περαιτέρω κατά την ουσιαστική τους βασιμότητα, δεδομένου 

ότι για το αντικείμενό τους δεν απαιτείται η καταβολή τέλους δικαστικού 

ενσήμου.

Από όλα τα έγγραφα που προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι 

για να χρησιμεύσουν είτε για άμεση απόδειξη, είτε για τη συναγωγή 

δικαστικών τεκμηρίων μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η υπ'αριθμ.

3598/2014 ένορκη βεβαίωση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών που

προσκομίζουν και επικαλούνται οι ενάγοντες η οποία λήφθηκε νομότυπα



διάδοχος του συνόλου των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. Ειδικότερα: α. Η μεταβίβαση των 

περιουσιακών στοιχείων της ΕΡΤ - Α.Ε. και των θυγατρικών της στο Δημόσιο 

και κάθε άλλη πράξη που συνδέεται με αυτήν απαλλάσσεται από κάθε φόρο, 

εισφορά ή τέλος. β. Οι συχνότητες της ΕΡΤ-Α.Ε. παραμένουν ανενεργές έως 

τη σύσταση του νέου φορέα, οπότε και μεταφέρονται σε αυτόν αυτοδικαίως, 

γ. Εκκρεμείς δίκες με διάδικο την ΕΡΤ - Α.Ε. και τις θυγατρικές της, 

συνεχίζονται στο όνομα του Ελληνικού Δημοσίου, ως διαδόχου της ΕΡΤ - Α.Ε. 

και των θυγατρικών της, χωρίς άλλη διατύπωση, χωρίς να επέρχεται βίαιη 

διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται δήλωση περί επαναλήψεως τους. Άρθρο 

3 Ρυθμίσεις για τις εργασιακές σχέσεις 1. Οι συμβάσεις εργασίας του 

απασχολούμενου με οποιονδήποτε τρόπο προσωπικού, όπως το τακτικό και 

έκτακτο προσωπικό ή άλλο προσωπικό, καθώς και κάθε είδους συμβάσεις 

έργου ή εργασίας με εξωτερικούς ή άλλους συνεργάτες προγράμματος της 

ΕΡΤ- Α. Ε, και των θυγατρικών εταιρειών της λύονται από τη δημοσίευση της 

παρούσας. Για τις περιπτώσεις τις οποίες αφορά, η παρούσα απόφαση συνιστά 

και καταγγελία της ατομικής συμβάσεως εργασίας. 2. Το προσωπικό της 

προηγούμενης παραγράφου δικαιούται την νόμιμη κατά περίπτωση, σύμφωνα 

με τις κείμενες διατάξεις, αποζημίωση. 3. Από τη δημοσίευση της παρούσας 

αίρονται αυτοδικαίως οι αποσπάσεις του πάσης φύσεως προσωπικού της 

καταργηθείσας ανώνυμης εταιρείας ΕΡΤ- Α. Ε. και των θυγατρικών της που 

υπηρετούν σε άλλους φορείς». Με τον τρόπο αυτό καταγγέλθηκαν οι 

συμβάσεις εργασίας όλων των εργαζομένων στην ΕΡΤ Α.Ε, οι οποίοι 

ανέρχονταν τότε σε 2.560, μεταξύ των οποίων είναι και οι ενάγοντες. Πλην 

όμως, η ούτως γενομένη καταγγελία των συμβάσεων εργασίας των 

εναγόντων είναι άκυρη, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 του Ν 1387/1983, 

αφού έγινε κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 1, 2§1, και 3§1 του 

τελευταίου αυτού νόμου και των άρθρων 1, 2§§1, 2,4 και 3 της 98/59/ΕΚ 

Οδηγίας. Ειδικότερα, ενώ πρόκειται για ομαδικές απολύσεις κατά την έννοια 

της § 1 του άρθρου 1 του Ν 1387/1983, που θεμελιώθηκαν σε εκτιμήσεις 

οικονομικής φύσεως και άλλες, ήτοι στην επιβάρυνση του Κρατικού 

Προϋπολογισμού και στην ανάγκη για εξορθολογισμό της παροχής της



Οικονομικών, στην οποία αναφέρεται ότι για την λήψη της ελήφθη υπόψη - 

μεταξύ άλλων- και «το γεγονός ότι η «Ελληνική Ραδιοφωνία - Τηλεόραση, 

Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ-Α.Ε.)» επιβαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό και ότι 

επιβάλλεται ο εξορθολογισμός της παροχής, της λειτουργίας και του κόστους 

οργάνωσής της δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας μέσω της ίδρυσης και 

διαμόρφωσης ενός νέου οργανισμού - προτύπου, που να υπηρετεί τις επιταγές 

του Συντάγματος, τις δημοκρατικές κοινωνικές και πολιτιστικές ανάγκες της 

κοινωνίας, καθώς και την ανάγκη να διασφαλίζεται η πολυφωνία στα μέσα 

ενημέρωσης» και με την οποία προβλέπονται τα εξής: «Άρθρο 1 Κατάργηση 

της δημόσιας επιχείρησης «Ελληνική Ραδιοφωνία- Τηλεόραση, Ανώνυμη 

Εταιρεία (ΕΡΤ - Α.Ε.)» και διακοπή λειτουργίας 1 . Η Ελληνική Ραδιοφωνία - 

Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ-Α.Ε.), που ιδρύθηκε με τον Ν. 1730/1987 

(Α' 145) ως ενιαίος φορέας, καταργείται. Επίσης, καταργούνται οι θυγατρικές 

εταιρείες που έχουν συσταθεί από την ΕΡΤ- Α. Ε. 2. Η μετάδοση 

ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών, η κυκλοφορία εκδόσεων, η λειτουργία 

διαδικτυακών ιστότοπων όπως και κάθε άλλη δραστηριότητα της ΕΡΤ - Α.Ε. 

και των θυγατρικών αυτής, διακόπτονται μετά το τέλος του κανονικού 

προγράμματος της 11ης Ιουνίου 2013 και έως τη σύσταση νέου φορέα, που 

θα υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον στο πλαίσιο της τήρησης αρχών που 

συνάδουν με τους όρους της διαφάνειας και της χρηστής διαχείρισης εντός 

του ανταγωνιστικού ραδιοτηλεοπτικού περιβάλλοντος. Άρθρο 2 Τύχη 

περιουσίας της ΕΡΤ - Α.Ε. και διαδοχή δικαιωμάτων και υποχρεώσεων 1. Το 

σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της ΕΡΤ - Α.Ε. και των 

θυγατρικών της, περιλαμβανομένων των πάσης φύσεως δικαιωμάτων, 

αξιώσεων και υποχρεώσεων μεταβιβάζονται αυτοδικαίως από τη δημοσίευση 

της παρούσας και χωρίς καμία άλλη διατύπωση στο Δημόσιο, 

εκπροσωπούμενο από τον Υπουργό Οικονομικών. 2. Το Δημόσιο καθίσταται



διάδοχος του συνόλου των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. Ειδικότερα: α. Η μεταβίβαση των 

περιουσιακών στοιχείων της ΕΡΤ - Α.Ε. και των θυγατρικών της στο Δημόσιο 

και κάθε άλλη πράξη που συνδέεται με αυτήν απαλλάσσεται από κάθε φόρο, 

εισφορά ή τέλος. β. Οι συχνότητες της ΕΡΤ-Α.Ε. παραμένουν ανενεργές έως 

τη σύσταση του νέου φορέα, οπότε και μεταφέρονται σε αυτόν αυτοδικαίως, 

γ. Εκκρεμείς δίκες με διάδικο την ΕΡΤ - Α.Ε. και τις θυγατρικές της, 

συνεχίζονται στο όνομα του Ελληνικού Δημοσίου, ως διαδόχου της ΕΡΤ - Α.Ε. 

και των θυγατρικών της, χωρίς άλλη διατύπωση, χωρίς να επέρχεται βίαιη 

διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται δήλωση περί επαναλήψεως τους. Άρθρο 

3 Ρυθμίσεις για τις εργασιακές σχέσεις 1. Οι συμβάσεις εργασίας του 

απασχολούμενου με οποιονδήποτε τρόπο προσωπικού, όπως το τακτικό και 

έκτακτο προσωπικό ή άλλο προσωπικό, καθώς και κάθε είδους συμβάσεις 

έργου ή εργασίας με εξωτερικούς ή άλλους συνεργάτες προγράμματος της 

ΕΡΤ- Α. Ε, και των θυγατρικών εταιρειών της λύονται από τη δημοσίευση της 

παρούσας. Για τις περιπτώσεις τις οποίες αφορά, η παρούσα απόφαση συνιστά 

και καταγγελία της ατομικής συμβάσεως εργασίας. 2. Το προσωπικό της 

προηγούμενης παραγράφου δικαιούται την νόμιμη κατά περίπτωση, σύμφωνα 

με τις κείμενες διατάξεις, αποζημίωση. 3. Από τη δημοσίευση της παρούσας 

αίρονται αυτοδικαίως οι αποσπάσεις του πάσης φύσεως προσωπικού της 

καταργηθείσας ανώνυμης εταιρείας ΕΡΤ- Α .Ε . και των θυγατρικών της, που 

υπηρετούν σε άλλους φορείς». Με τον τρόπο αυτό καταγγέλθηκαν οι 

συμβάσεις εργασίας όλων των εργαζομένων στην ΕΡΤ Α.Ε, οι οποίοι 

ανέρχονταν τότε σε 2.560, μεταξύ των οποίων είναι και οι ενάγοντες. Πλην 

όμως, η ούτως γενομένη καταγγελία των συμβάσεων εργασίας των 

εναγόντων είναι άκυρη, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 του Ν 1387/1983, 

αφού έγινε κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 1, 2§1, και 3§1 του 

τελευταίου αυτού νόμου και των άρθρων 1, 2§§1, 2,4 και 3 της 98/59/ΕΚ 

Οδηγίας. Ειδικότερα, ενώ πρόκειται για ομαδικές απολύσεις κατά την έννοια 

της § 1 του άρθρου 1 του Ν 1387/1983, που θεμελιώθηκαν σε εκτιμήσεις 

οικονομικής φύσεως και άλλες, ήτοι στην επιβάρυνση του Κρατικού 

Προϋπολογισμού και στην ανάγκη για εξορθολογισμό της παροχής, της



λειτουργίας και του κόστους οργάνωσης της δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής 

υπηρεσίας, εντούτοις δεν τηρήθηκε η υποχρέωση ενημερώσεως και 

διαβουλεύσεως με τους εργαζομένους, λόγω διακοπής των δραστηριοτήτων 

της ΕΡΤ Α.Ε., ενώ υπήρχε η υποχρέωση αυτή, κατά τα προεκτεθέντα, αφού η 

εν λόγω διακοπή των δραστηριοτήτων της επιχειρήσεως αποφασίσθηκε 

οικειοθελώς από το εναγόμενο Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο ελέγχει και 

εποπτεύει την ως άνω ΑΕ και αποτελεί το μοναδικό μέτοχό της (άρθρα 1§3 

εδ. α', 8§1, 13§1 Ν. 1730/1987), χωρίς να προηγηθεί σχετική δικαστική 

απόφαση. Ενόψει των ανωτέρω, πρέπει να απορριφθεί ως μη νόμιμος, ο 

ισχυρισμός του εναγομένου ότι η διάλυση της ΕΡΤ Α.Ε και συνακόλουθα η 

καταγγελία των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων σ' αυτή, δεν 

προέρχεται από οικειοθελή επιχειρηματική απόφαση του εργοδότη και δη, από 

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της αφού κατά τα 

προεκτεθέντα, οι υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 2 §§ 1,2,3 της 

98/59/ΕΚ Οδηγίας, εφαρμόζονται ανεξάρτητα από το αν η απόφαση για τις 

ομαδικές απολύσεις λαμβάνεται από τον εργοδότη ή από την επιχείρηση που 

ελέγχει τον εργοδότη, (άρθρο 2 §4 της ως άνω Οδηγίας) όπως συνέβη εν 

προκειμένω, αφού την απόφαση για ομαδικές απολύσεις έλαβε το εναγόμενο, 

το οποίο ελέγχει και εποπτεύει την ως άνω Α. Ε και αποτελεί το μοναδικό 

μέτοχό της. Για τον ίδιο λόγο, ο ισχυρισμός του εναγομένου ότι το νομικό 

πρόσωπο της ΕΡΤ Α.Ε έπαυσε να υπάρχει ως συνέπεια της άσκησης 

κανονιστικής αρμοδιότητας της διοίκησης κατά νομοθετική εξουσιοδότηση και 

συνεπώς δεν δύναται να προβεί σε ομαδικές απολύσεις και να τηρήσει τη 

διαδικασία που προβλέπει ο Ν. 1387/1983, είναι απορριπτέος καθόσον οδηγεί 

σε αποκλεισμό της προστασίας των εργαζομένων στο πεδίο των ομαδικών 

απολύσεων, στην περίπτωση, που η επιχείρηση που ελέγχει τον εργοδότη, 

καταργήσει απλώς το νομικό πρόσωπο του τελευταίου, αποτέλεσμα που



έρχεται σε αντίθεση με το γράμμα και το πνεύμα της 98/59/ΕΚ Οδηγίας. Ο 

παραπάνω δε τρόπος ομαδικών απολύσεων (κατάργηση του νομικού 

προσώπου του εργοδότη) ουδαμώς δύναται να εξομοιωθεί με την περίπτωση 

παύσεως της επιχειρηματικής δραστηριότητας, συνεπεία- του θανάτου του 

εργοδότη, δεδομένου ότι στην τελευταία αυτή περίπτωση δεν υφίσταται ούτε 

απόφαση περί καταγγελίας των συμβάσεων εργασίας, ούτε και προηγούμενη 

εκδήλωση προθέσεως για καταγγελία και δεν είναι δυνατό να διεξαχθούν 

διαβουλεύσεις ούτε να αποτραπούν ή να μειωθούν οι λύσεις των συμβάσεων 

εργασίας ούτε να αμβλυνθούν οι εξ αυτών απορρέουσες συνέπειες (βλ. ΔΕΚ 

323/2008), ενώ αντιθέτως στην περίπτωση κατάργησης του νομικού 

προσώπου του εργοδότη, από την ελέγχουσα αυτόν επιχείρηση, υφίσταται 

τόσο η απόφαση περί καταγγελίας των συμβάσεων εργασίας, όσο και η 

προηγούμενη εκδήλωση προθέσεως για καταγγελία και είναι δυνατό να 

διεξαχθούν διαβουλεύσεις και να αποτραπούν ή να μειωθούν οι λύσεις των 

συμβάσεων εργασίας να αμβλυνθούν δε οι εξ αυτών απορρέουσες συνέπειες. 

Τέλος, ο ισχυρισμός του εναγομένου ότι ο Ν. 1387/1983 δεν εφαρμόζεται επί 

διακοπής της λειτουργίας της επιχείρησης, που επέρχεται με διοικητική πράξη 

κανονιστικού περιεχομένου δεν είναι νόμιμος, δεδομένου ότι κατά τα 

εκτεθέντα στη μείζονα σκέψη, μόνο σε μια περίπτωση, δεν έχει εφαρμογή η 

διαδικασία ομαδικών απολύσεων και δη, σε αυτή που οι απολύσεις αυτές 

γίνονται "λόγω διακοπής των εργασιών της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης 

κατόπιν πρωτόδικης δικαστικής απόφασης". Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, 

ιδίως δε, όταν η οριστική διακοπή των δραστηριοτήτων της οικείας 

επιχειρήσεως αποφασίζεται οικειοθελώς από τον εργοδότη και θεμελιώνεται σε 

εκτιμήσεις οικονομικής φύσεως ή άλλες, οι πιο πάνω υποχρεώσεις του 

εργοδότη παραμένουν στο ακέραιο (βλ. ΟλΑΠ 37/2007). Περαιτέρω, η 

διάταξη του άρθρου 5 §5 του Ν. 1387/1983 ορίζει ότι σε ομαδικές απολύσεις 

που προκαλούνται από τη διακοπή της δραστηριότητας της επιχείρησης ή 

εκμετάλλευσης, κατόπιν δικαστικής αποφάσεως δεν εφαρμόζονται οι 

παράγραφοι 1,2,3 και 4 του άρθρου 5, που προβλέπουν τη διαδικασία των 

ομαδικών απολύσεων. Συνεπώς, επί των ομαδικών αυτών απολύσεων κατόπιν 

δικαστικής απόφασης, εφαρμόζονται όλες οι άλλες διατάξεις του ιδίου νόμου



και δη, η κατ' άρθρο 3 υποχρέωση του εργοδότη για πληροφόρηση και 

διαβούλευση (βλ. και άρθρο 4§4 της 98/59/ΕΚ Οδηγίας «Τα κράτη μέλη 

μπορούν να μην εφαρμόζουν το παρόν άρθρο επί ομαδικών απολύσεων που 

προκαλούνται από τη διακοπή της δραστηριότητας της επιχειρήσεως, εφόσον 

αυτή επέρχεται κατόπιν δικαστικής αποφάσεως»). Από τα ίδια αποδεικτικά 

μέσα, αποδείχθηκε ότι οι ενάγοντες μετά την άκυρη καταγγελία των 

συμβάσεων εργασίας τους, συνέχισαν να προσφέρουν προσηκόντως την 

εργασία τους στο εναγόμενο- το οποίο κατέστη καθολικός διάδοχος της ΕΡΤ 

Α.Ε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 §§ 1,2 της προαναφερθείσας με 

αριθμ. ΟΙΚ.02/11.6.2013 ΚΥΑ-, πλην όμως το τελευταίο αρνείται να 

αποδεχθεί τις υπηρεσίες τους, με αποτέλεσμα να καταστεί υπερήμερο ως 

προς την αποδοχή της εργασίας τους. Αντιθέτως, ως προς τους 29η ,31°, 86η 

και 99η των εναγόντων, οι οποίοι επέλεξαν να θεωρήσουν έγκυρη την
ί ' ' ■ ■

καταγγελία των συμβάσεων εργασίας τους και να διεκδικήσουν την 

αποζημίωση απόλυσης τους οφείλονται για την αιτία αυτή τα ποσά των 

41.152,54 ευρώ, 52.282,50 ευρώ, 36.361,90 ευρώ και 41.031,08 ευρώ 

αντίστοιχα. Τέλος σημειώνεται, ότι το Δικαστήριο δεν κρίνει αναγκαία την 

αναστολή της δίκης κατ' άρθρο 249 ΚΠολΔ, έως την έκδοση απόφασης του 

ΣτΕ σχετικά με τη νομιμότητα της με αριθ. ΟΙΚ.02/11.6.2013 (ΦΕΚ Β' 

14143/11-6-20103) Κ.Υ.Α του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού 

στον Πρωθυπουργό, δεδομένου ότι, η διάγνωση της επίδικης διαφοράς δεν 

επηρεάζεται από την ακυρότητα ή μη της εν λόγω ΥΑ. Κατ' ακολουθίαν των 

ανωτέρω, η αγωγή πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή ως και κατ' ουσίαν 

βάσιμη, να υποχρεωθεί το εναγόμενο να αποδέχεται τις υπηρεσίες των 

εναγόντων, καταδικαζόμενο σε χρηματική ποινή ύψους 300 ευρώ για κάθε 

ημέρα μη συμμορφώσεώς του με την ανωτέρω υποχρέωσή του, να 

υποχρεωθεί το εναγόμενο να καταβάλει στους 29η ,31°, 86η και 99η των



εναγόντων, ήτοι ατούς Βέρα Αναστασιάδου, Χρήστο Ζερμπίνο, Μαριέττα 

Δελώτη και Πωλίνα Μασουρίδου αντίστοιχα το ποσό των 20.000 ευρώ σε 

κάθε έναν εξ αυτών και να αναγνωρισθεί ότι οφείλει να καταβάλει στην 29η το 

ποσό των 21.152,54 ευρώ, στον 31° το ποσό των 32.282,5 ευρώ, στην 86η 

το ποσό των 16.361,9 ευρώ και στην 99η το ποσό των 21.031,08 ευρώ, με το 

νόμιμο τόκο από την επόμενη ημέρα καταγγελίας των συμβάσεων εργασίας 

τους, ήτοι από την 12η-6-2013. Περαιτέρω όμως, δεν πιθανολογήθηκε ότι 

συντρέχει επικείμενος κίνδυνος για λήψη ασφαλιστικών μέτρων, όπως 

αβασίμως ισχυρίζονται οι ενάγοντες, δεδομένου ότι η υπάρχουσα κατάσταση 

έχει διαρκέσει αρκετό χρόνο, αφού από την καταγγελία των συμβάσεων 

εργασίας τους μέχρι την επίδικη αίτηση για λήψη ασφαλιστικών μέτρων έχει 

παρέλθει χρονικό διάστημα ενός περίπου έτους (Εφ. Θεσ. 1284/2008 

ΑΡΜ.09.250, ΜΠΡ.Αθ. 10209/2007 Δ/νη 08.938, ΜΠΡΠΕΡ.2524/1999 Δ/νη 

99.1627) και επομένως η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κρίνεται απορριπτέα. 

Τα δικαστικά έξοδα των διαδίκων πρέπει να συμψηφιστούν στο σύνολό τους, 

διότι η ερμηνεία του κανόνα δικαίου που εφαρμόστηκε ήταν ιδιαίτερα 

δυσχερής (άρθρο 179 ΚΠολΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΘΕΩΡΕΙ ό, τι αγωγή δεν ασκήθηκε για τον 36° ενάγοντα Βαλεντίνο Μπεϊκόβ

ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΣΕΙ αντιμωλία των διαδίκων την αγωγή και την ασκηθείσα 

προφορικά και με τις έγγραφες προτάσεις αίτηση ασφαλιστικών μέτρων

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ό,τι κρίθηκε απορριπτέο

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αγωγή,

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ το εναγόμενο να δέχεται τις υπηρεσίες των εναγόντων



ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ το εναγόμενο σε χρηματική ποινή ύψους τριακοσίων (300) 

ευρώ, για κάθε ημέρα που δεν εκτελεί την ως άνω υποχρέωσή του.

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ το εναγόμενο να καταβάλει  στους 29η ,31° , 86η και 99η 

ενάγοντες, το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ σε κάθε έναν εξ 

αυτών, με το νόμιμο τόκο από την 12η-6-2013

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι το εναγόμενο οφείλει να καταβάλει στην 29η ενάγουσα το 

ποσό των 21.152,54 ευρώ, στον 31° ενάγοντα το ποσό των 32.282,5 ευρώ, 

στην 86η ενάγουσα το ποσό των 16.361,9 ευρώ και στην 99η ενάγουσα το 

ποσό των 21.031,08 ευρώ, με το νόμιμο τόκο από την 12η-6-2013.

ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΙ τα δικαστικά έξοδα των διαδίκων.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση 

στο ακροατήριο του στην Αθήνα στις 4 Μαρτίου 2015

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


