
 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 1332/1988 
(Ειδική διαδικασία) 
  
Πρόεδρος ο Πρωτοδίκης κ. Αθ. Χερχελετζής 
Δικηγόροι οι κ.κ. Χαρίδημος Βεργούλης, Πασχάλης Μισιούδης και η ασκουμένη 
δικηγόρος κ. Σουλτάνα Καπλάνη 
  
(...) Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 648 και 652 ΑΚ προκύπτει ότι 
σύμβαση εξηρτημένης εργασίας υπάρχει όταν ο μισθωτός παρέχει την εργασία του με 
μισθό, αδιάφορα με τον τρόπο που αυτός καθορίζεται και καταβάλλεται, και 
υποβάλλεται έναντι του εργοδότη του σε εξάρτηση η οποία εκδηλώνεται με το 
δικαίωμα του εργοδότη να ασκεί εποπτεία και έλεγχο στην παροχή γενικά της 
εργασίας, καθορίζοντας αυτός (εργοδότης) τον τόπον, τον χρόνο και την έκτασή της 
εντός των συμβατικών ή νομίμων ορίων κατά τρόπο δεσμευτικό για τον μισθωτό ο  
οποίος υποχρεούται να υποτάσσεται και να ακολουθεί τις παρεχόμενες σ` αυτόν 
οδηγίες, έστω και αν η εργασία του επιτρέπει την ανάπτυξη κάποιας πρωτοβουλίας 
ως προς τον τρόπο εκτελέσεώς της, μη δυναμένης όμως αυτής να διαφύγει τον 
έλεγχο και την εποπτεία του εργοδότου προς διαπίστωση της συμμόρφωσης προς τις 
οδηγίες που έδωσε αυτός (βλ. Α.Π. 1545/1984 ΔΕΝ 41, 1008, Α.Π. 2084/1984, 
ΕΕργΔ 45, 207, 1396/1982 ΕΕργΔ 42, 327, 569/1982 ΕΕργΔ 41, 692, 373/1980 ΝοΒ 
28, 1747, 48/1979 ΔΕΝ 35, 291, Εφ. Θεσσ. 994/1982 Αρμ. 82, 638). Γνώρισμα 
δηλαδή της εξηρτημένης εργασίας είναι το στοιχείο της προσωρινής και νομικής 
εξάρτησης (Α.Π. 326/1976, ΝοΒ 24, 858). Δεν αρκεί όμως μόνο το στοιχείο της 
απλής παροχής οδηγιών και ασκήσεως εποπτείας από τον εργοδότη, αλλά χρειάζεται 
και η ύπαρξη αντιστοίχου υποχρεώσεως του εργαζομένου στο να συμμορφώνεται με 
τις οδηγίες και να δέχεται τον έλεγχο (βλ. Α. Ντάσιου, Εργ. Δικον. Δικ. Α/Ι, 45). 
Διακρίνεται σε αυτή (σύμβαση εργασίας) από τη σύμβαση παροχής ανεξαρτήτων 
υπηρεσιών, καθ` όσον σύμβαση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών υπάρχει όταν 
κάποιος εκμισθώνει τις υπηρεσίες του με αμοιβή, διατηρώντας την ανεξαρτησία του 
απέναντι στον εργοδότη του δεν έχει δικαίωμα να τον ελέγχει προκειμένου να 
διαπιστώσει τη συμμόρφωσή του προς τις οδηγίες που τυχόν του έχουν δοθεί (Α.Π. 
664/1985, ΔΕΝ 42, 219, Α.Π. 1946/1982 ΔΕΝ 39, 438, Α.Π. 1888/1983 ΕΕργΔ 44, 
221). Επίσης διακρίνεται από τη σύμβαση μισθώσεως έργου, διότι αυτή αποσκοπεί 
στην επίτευξη ενός τελικού αποτελέσματος από την πραγμάτωση του οποίου  
επέρχεται η λύση της υφισταμένης σχέσης, αδιαφόρως του χρόνου που απαιτείται γι` 
αυτό (Α.Π. 1457/1984 ΔΕΝ 41, 1008, Α.Π. 661/1972 ΕΕργΔ 31, 1419, 701/1971 ΔΕΝ 
28, 232, Εφ. Αθ. 627/1975 ΕΕργΔ 34, 1331). Για τον ορθό πάντως χαρακτηρισμό 
μιας σύμβασης εργασίας, έργου κλπ., ερευνούνται οι όροι και  οι πραγματικές 
συνθήκες εκτέλεσης της εργασίας αφού ληφθεί υπόψη η αρχή της καλής πίστης και 
των συναλλακτικών ηθών και η διάταξη του άρθρου 173 ΑΚ κατά το οποίο 
αναζητείται η αληθινή βούληση χωρίς προσήλωση στις λέξεις και χωρίς να ασκεί 
επιρροή ο χαρακτηρισμός που δίνεται από τους συμβαλλόμενους (Α.Π. 985/1974, 
ΝοΒ 23, 597, Ε.Α. 2389/1978 ΔΕΝ 34, 640). Σε περίπτωση που δεν υφίσταται  
σύμβαση εξηρτημένης εργασίας, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της εργατικής 
νομοθεσίας (Καποδίστριας, Ερμ. ΑΚ, υπ` αριθ. 648-680, αρ. 25 επ., Εφ. 
Θεσσαλονίκης 994/1982 Αρμ. 82, 638) ούτε η ειδική διαδικασία των εργατικών 
διαφορών (Εφ. Αθ. 298/1976 Αρμ. 77, 127). Στην προκειμένη περίπτωση (...) 
αποδείχθηκαν τα παρακάτω: Ο ενάγων είναι αδελφός της πρώτης εναγομένης και 
θείος των άλλων δύο εναγομένων. Αυτοί (εναγόμενοι), τον Απρίλιο 1986 ανέθεσαν 
στον τεχνίτη ………... να επισκευάσει (αναπαλαιώσει) το παλαιό σπίτι τους, που 
βρισκόταν στο χωριό Καλαμωτό Θεσσαλονίκης, με υλικά που διέθεταν οι ίδιοι. Για την  
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εργασία αυτή συμφωνήθηκε να καταβληθεί αμοιβή στον παραπάνω τεχνίτη  ανάλογα 
με τα ημερομίσθια που θα πραγματοποιούσε. Ο προαναφερθείς τεχνίτης ……... 
διέθετε για το σκοπό αυτό και τα απαραίτητα εργαλεία (μπετονιέρες, ξυλεία, 
καρότσια κ.α.). Ο ενάγων, που είχε εμπειρία σε τέτοιες εργασίες, προσφέρθηκε από 
ηθική υποχρέωση προς την αδελφή του να εργαστεί στην αναπαλαίωση του σπιτιού 
της, με το να επιβλέπει και να βοηθά στις εργασίες αναπαλαίωσης. Λόγω της 
παραπάνω ηθικής σχέσης (ως αδελφός) δεν ζήτησε αμοιβή για την εργασία που θα 
προσέφερε. Κατά την διάρκεια των εργασιών επισκευής του σπιτιού της εναγομένης 
αδελφής του  ο ενάγων μετέβαινε από τη Θεσσαλονίκη, όπου έμενε, στο ………., που 
απείχε ………. χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη. Συνήθως μετέβαινε Σαββατοκύριακα 
και πολλές φορές από Παρασκευή μέχρι Δευτέρα, οπότε μαζί με άλλους συγγενείς 
εργαζόταν για την αποπεράτωση του έργου. Ο ενάγων κατά την διάρκεια των 
εργασιών αναπαλαίωσης του σπιτιού των εναγομένων, που διήρκεσαν 5 μήνες, δεν 
υποβαλλόταν σε καμία προσωπική εξάρτηση έναντι των εναγομένων. Ο ίδιος 
(ενάγων) καθόριζε τις ημέρες που θα πήγαινε στον τόπο εργασίας, τις ώρες και τον 
τρόπο εργασίας δίχως να λαμβάνει οποιαδήποτε οδηγία, διαταγή ή εντολή των 
εναγομένων. Ο ίδιος όταν εργαζόταν, εκτελούσε την εργασία του ελεύθερα και όπως 
έκρινε σκόπιμα, δεδομένου ότι ως αδελφός της εναγομένης και παλαιός τεχνίτης είχε 
την εξουσία να εποπτεύει στις οικοδομικές εργασίες. Οι εναγόμενοι ουδέποτε 
αναμείχθηκαν στην εργασία του αντιδίκου, ούτε άσκησαν εποπτεία επ` αυτού, ούτε 
προέβησαν σε παροχή εντολής ως προς τον τρόπο και χρόνο εργασίας. Από κανένα 
αποδεικτικό μέσο δεν αποδείχθηκε ότι ο ενάγων προσλήφθηκε από τους εναγομένους 
(αδελφή και ανιψιούς του) για να εργαστεί σ` αυτούς σαν μισθωτός με σύμβαση 
εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου (...). Αντίθετα, από την εκτίμηση των 
πραγματικών συνθηκών εκτελέσεως της εργασίας (χρονική ρύθμιση και τρόπος 
παροχής της εργασίας) λαμβανομένης υπ` όψη και της καλής πίστης και των  
συναλλακτικών ηθών, το δικαστήριο κρίνει ότι δεν πρόκειται για σύμβαση  
εξηρτημένης εργασίας, αλλά για εργασία που παρείχετο σε εκτέλεση ηθικής 
υποχρεώσεως προς παροχή βοήθειας από αδελφό σε αδελφή, που απορρέει από τις 
διατάξεις του ΑΚ και ανάγεται στα όρια της ηθικής υποχρεώσεως προς 
αλληλοβοήθεια, που δημιουργείται από τον συγγενικό δεσμό. Αυτό προκύπτει και από 
το γεγονός ότι ενώ ο τεχνίτης έλαβε ολόκληρη την αμοιβή του (700.000 δραχ.), ο 
ενάγων δεν είχε ζητήσει ούτε είχε λάβει έστω μία δραχμή έναντι της προσφερομένης 
εργασίας. Λόγω όμως των δημιουργηθεισών μεταγενέστερα οικογενειακών διαφορών 
και έριδων, ο ενάγων όχι μόνο ζήτησε, με εξώδικη δήλωση, αμοιβή για την 
παρασχεθείσα εργασία του στη αναπαλαίωση του σπιτιού των εναγομένων αλλά και  
κατήγγειλε αυτούς στο Ι.Κ.Α. για μη επικόλληση ενσήμων, στην επιθεώρηση  
εργασίας και στην Πολεοδομία για έλλειψη οικοδομικής αδείας. Πάντα αυτά έγιναν 
ένα χρόνο περίπου μετά την αποπεράτωση των οικοδομικών εργασιών (Σεπτέμβριος 
1986). Επομένως, εφ` όσον δεν αποδείχθηκε η ύπαρξη σύμβασης εξηρτημένης 
εργασίας, πρέπει να απορριφθεί η αγωγή κατά την κυρία βάση της σαν αβάσιμη. 
Επίσης η αγωγή κατά την επικουρική βάση του αδικαιολογήτου πλουτισμού, πρέπει 
να απορριφθεί σαν αόριστη, διότι δεν αναφέρει ούτε εις τι συνίσταται ο πλουτισμός 
εκάστου των εναγόντων, συγκυρίων κατά διαφορετικά ποσοστά, ούτε η ύπαρξη 
αιτιώδους συναφείας ανάμεσα στον πλουτισμό των εναγομένων και την ζημία του 
ενάγοντος. Η δικαστική δαπάνη πρέπει να συμψηφιστεί μεταξύ των διαδίκων λόγω 
της συγγενείας των (αδελφών) (αρθρ. 179 Κ.Πολ.Δ.). 
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