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ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ από την Δικαστή Ελευθερία Κολοβού, Πρωτοδίκη, την 

οποία όρισε ο Προϊστάμενος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του 

Πρωτοδικείου Αθηνών και από την Γραμματέα Δέσποινα Μυλωνά. 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του την 25η Μαtου του έτους 2009 

για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ των : 

ΤΩΝ ΕΝΑΓΟΝΤΩΝ : 1) Κωνσταντίνου Ζίγκηρη του Γερασίμου, κατοίκου 

Νέας Φιλαδέλφειας Αττικής, ο οποίος εμφανίσθηκε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου 

με τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Κωνσταντίνο Κεφάλα, Δικηγόρο Αθηνών (ΑΜ 

ΔΣΑ 4442), που κατέθεσε προτάσεις, 2) Γερασίμου Ζίγκηρη του Κωνσταντίνου, 

κατοίκου Νέας Φιλαδέλφειας Αττικής, τον οποίο εκπροσώπησε ο πληρεξούσιος 



δικηγόρος του Κωνσταντίνος Κεφάλας, Δικηγόρος Αθηνών (ΑΜ ΔΣΑ 4442), που 

κατέθεσε προτάσεις και 3) Ηρακλή Δημόπουλου του Γεωργίου, κατοίκου Κηφισιάς 

Αττικής, οδός Θέτιδος, αριθμός 3β , τον οπόίο εκπροσώπησε ο πληρεξούσιος 

δικηγόρος του Κωνσταντίνος Κεφάλας, Δικηγόρος Αθηνών (ΑΜ ΔΣΑ 4442), που 

κατέθεσε προτάσεις. 

ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ : Του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης του 

Δήμου Αχαρνών, που εδρεύει στις Αχαρνές Αττικής, Πλατεία Αγίου Νικολάου, 

αριθμός 2 και εκπροσωπείται νόμιμα, τον οποίο εκπροσώπησε ο πληρεξούσιος 

δικηγόρος του Σπύρος Γαλούνης, Δικηγόρος Αθηνών (ΑΜ ΔΣΑ 6425), που κατέθεσε 

προτάσεις. 

Οι ενάγοντες ζητούν να γίνει δεκτή η από 20.05.2008 και με γενικό αριθμό 

καταθέσεως 105308/2008 και αριθμό κατάθεσης δικογράφου 2546/2008 αγωγή τους, 

η οποία προσδιορίστηκε για την δικάσιμο της 23ης Φεβρουαρίου του έτους 2009 και 

γράφηκε στο mνάκιο. Κατά τη δικάσιμο εκείνη η συζήτηση της υπόθεσης 

αναβλήθηκε για τη δικάσιμο που αναγράφεται στην αρχή της παρούσας και γράφηκε 
.). 

στο mνάκιο. 

Κατά τη συζήτηση της υποθέσεως, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων, 

αφού ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους, ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται 

στα πρακτικά και στις έγγραφες προτάσεις τους. 

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 

Από τις διατάξεις των άρθρων 648, 669, 672 και 673 του Α.Κ. προκύπτει 

ότι σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου υπάρχει όταν η χρονική διάρκειά της είναι 
Q 

σαφώς καθορισμένη, είτε γιατί συμφωνήθηκε, αρχικά Ν μεταγενέστερα, ρητά ή 

σιωπηρά, είτε γιατί προκύπτει από το είδος και το σκοπό της σύμβασης. 

Χαρακτηριστικό της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου είναι ότι τα μέρη 

γνωρίζουν επακριβώς το χρονικό σημείο της λήξης της. Η σύμβαση αυτή παύει 

αυτοδικαίως, σύμφωνα με το άρθρο 669 παρ. 1 του Α.Κ. , όταν λήξει ο χρόνος για τον 

οποίο συνομολογήθηκε, χωρίς να χρειάζεται καταγγελία της και καταβολή 

αποζημιώσεως. Σύμβαση εργασίας είναι ορισμένου χρόνου και όταν η διάρκειά της 

δεν ορίσθηκε μεν ρητά, όμως από το είδος και το σκοπό της συνάγεται ότι αφορά την 

~ εκτέλεση ορισμένου μόνο έργου . Στην περίπτωση αυτή η εργασιακή σύμβαση 
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2° φύλλο της υπ ' αριθμ~.Υ.4.Q.ι2009 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Αθηνών (Διαδικασία Εργατικών Διαφορών) 

διαρκεί μέχρι της αποπερατώσεως του έργου, η επέλευση της οποίας συνεπάγεται την 

αυτοδίκαιη λύση της συμβάσεως, χωρίς οποιαδήποτε σχετική δήλωση βουλήσεως του 

άλλου από τα συμβαλλόμενα μέρη, δηλαδή χωρίς καταγγελία και καταβολή της 

αποζημιώσεως, που απαιτούνται για τη λύση της άορίστου χρόνου συμβάσεως 

εργασίας. Το δικαστήριο χαρακτηρίζει αυτεπαγγέλτως την καταρτισθείσα σύμβαση 

με βάση το περιεχόμενό της, που έγινε δεκτό ανέλεγκτα και υπάγει αυτό στην έννοια 

μιας ρυθμισμένης σύμβασης, χωρίς να ασκεί οποιαδήποτε επιρροή ο χαρακτηρισμός, 

τον οποίο έδωσαν σε αυτή τα συμβαλλόμενα μέρη. Η κρίση του δικαστηρίου της 

ουσίας περί του χαρακτήρα της συμβάσεως, την οποία κατάρτισαν οι ενδιαφερόμενοι, 

ως αναγόμενη στην υπαγωγή του περιεχομένου της συμβάσεως, που έγινε ως άνω 

δεκτό, στον ουσιαστικό κανόνα δικαίου, ο οποίος ορίζει την έννοια και το 

περιεχόμενο επώνυμης συμβάσεως, υπόκειται σε αναιρετικό έλεγχο (ΑΠ 4 73/2007 

ΔΕΕ 2008.620). Εξάλλου, από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 7, 8, 9 εδ . 

α', 10 και 14 παρ. 2 του Κ.Πολ.Δ., όπως το τελευταίο ισχύει μετά την με αριθμό 

91756/ΦΕΚ Β/1150/2000 υπουργική απόφαση, η υλική αρμοδιότητα του δικαστηρίου 

για την εκδίκαση ορισμένης διαφοράς καθορίζεται από την αξία του αντικειμένου της 

κατά τον χρόνο της ασκήσεως της αγωγής, χωρίς να συνυπολογίζονται σε αυτό οι 

παρεπόμενες αιτήσεις για καρπούς, τόκους και έξοδα (ΕφΘεσ 2255/1996 Αρμ 

1998.1101 ). Ο καθορισμός της αξίας γίνεται από το δικαστήριο με ελεύθερη κρίση, 

για τη διαμόρφωση της οποίας λαμβάνει υπόψη και με την από τον ενάγοντα 

γενομένη αποτίμηση με την αγωγή σε συνδυασμό και με τα υπάρχοντα αποδεικτικά 

στοιχεία και τους διαλαμβανομένους στα προσκομισθέντα έγγραφα ισχυρισμούς των 

διαδίκων, αρκεί, δε, για τον καθορισμό της πιθανολόγηση (ΕφΑθ 1132/1992 ΑρχΝ 

1992.530). Περαιτέρω, κατά τη διάταξη του άρθρου 14 παρ. 1 περ . α' και 2 του 

Κ.Πολ.Δ. στην αρμοδιότητα των ειρηνοδικείων υπάγονται όλες οι διαφορές που 

μπορούν να αποτιμηθούν σε χρήματα και που η αξία του αντικειμένου τους δεν 

υπερβαίνει τα δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ και στην αρμοδιότητα των μονομελών 

πρωτοδικείων υπάγονται όλες οι διαφορές που μπορούν να αποτιμηθούν σε χρήματα 

και που η αξία του αντικειμένου τους είναι πάνω από δώδεκα χιλιάδες (12 .000) ευρώ, 

δεν υπερβαίνει όμως τα ογδόντα χιλιάδες (80.000) ευρώ, όπως το ποσό αυτό 



τροποποιήθηκε με την ΑΥΔικ 125804 περ. α' ΦΕΚ ΒΊΟ72/01.08.2003 και ισχύει 

από την 01.10.2003. Επομένως, αν η διαφορά έχει αξία έως 12.000 ευρώ, όπως το 

ποσό αυτό τροποποιήθηκε με την ΑΥΔικ 125804 περ. α' ΦΕΚ ΒΊΟ72/1.8.2003 και 

ισχύει από 01.10.2003, θα εισαχθεί προς συζήτηση στο ειρηνοδικείο λόγω ποσού, 

κατ' εφαρμογή του άρθρου 14 παρ. 1 α' του Κ.Πολ.Δ. , ενώ αν η αξία της υπερβαίνει 

το παραπάνω ποσό θα υπαχθεί στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου κατ' άρθρο 14 παρ. 2 του Κ.Πολ.Δ., δεδομένου ότι η εξαιρετική αυτή 

αρμοδιότητά του έχει θεσπιστεί σε βάρος της καθύλην αρμοδιότητας του Πολυμελούς 

Πρωτοδικείου, του οποίου η αρμοδιότητα αποκλείεται σε κάθε περίπτωση για τις 

διαφορές αυτές (Βαθρακοκοίλης Βασίλης, «Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας», έκδοση 

1994, τόμος Α', σελ. 173, Κεραμεύς - Κονδύλης - Νίκας, «Ερμηνεία ΚΠολΔ», 

έκδοση 2000, τόμος Ι, άρθρο 16, aριθμ. 1, σελ. 54 με παραπομπή με ΕφΑθ 7783/1983 

ΕλλΔνη 1984.361 ). Από τα προαναφερόμενα προκύπτει ότι αγωγές που ασκούνται 

από της ισχύος της ανωτέρω υπουργικής αποφάσεως και αφορούν διαφορές από την 

παροχή εξαρτημένης εργασίας ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία από την εφαρμογή 

αυτής των εργαζομένων ή των διαδόχων τους ή των κατά νόμο δικαιουμένων από την 

παροχή της εργασίας τους και των εργοδοτών ή των διαδόχων αυτών, υπάγονται στην 

αρμοδιότητα του Ειρηνοδικείου, όταν η αξία του αντικειμένου της διαφοράς δεν 

υπερβαίνει τα δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ και του Μονομελούς Πρωτοδικείου εάν 

η αξία του αντικειμένου της διαφοράς υπερβαίνει το ποσό αυτό (ΕφΑθ 8164/2005 

ΕλλΔνη 2007 .871). Σε περίπτωση απλής ομοδικίας, για τον καθορισμό της 

αρμοδιότητας του Δικαστηρίου από την αξία του αντικειμένου της διαφοράς 

λαμβάνεται υπόψη, το ζητούμενο από καθένα των εναγόντων ή το αιτούμενο από 

κάθε εναγόμενο και όχι το άθροισμα αυτών (ΑΠ 493/1996 ΕλλΔνη 1997.77), διότι η 

ομοδικία είναι σχέση δικονομική, εξωτερική και δεν μεταβάλλει την εσωτερική 

αυτοτέλεια των περισσότερων αξιώσεων (Βαθρακοκοίλης Βασίλης, «Κώδικας·c 

Πολιτικής Δικονομίας», έκδοση 1996, τόμος Α', αριθμός 17, σελ. 133), αδιαφόρως 

αν αμφισβητείται η ύπαρξη της όλης απαιτήσεως και αν η από τους πολλούς 

ενάγοντες ή κατά των πολλών εναγομένων απαίτηση πηγάζει από την ίδια ιστορική ή 

νομική αιτία, εκτός εάν ενάγονται ή ενάγουν εις ολόκληρον ή το αντικείμενο της 

ενοχής είναι αδιαίρετο (ΑΠ 1309/1984 Δ 17.340, ΕφΑθ 3886/2007 δημοσίευση 

ΝΟΜΟΣ) και αν οι απαιτήσεις υπάγονται στην καθύλην αρμοδιότητα διαφόρων 

δικαστηρίων, αρμόδιο είναι το ανώτερο από αυτά (ΑΠ 857/1990 ΕλλΔνη 1991.543 , 

ΑΠ 1162/1974 ΝοΒ 23.712, ΕφΠατρ 86/2002 ΑχαικΝομ 2003.245, ΕφΘεσ 185/1994 



3° φύλλο της υπ' αριθμ1:-Υ.(J. Ρ. ./2009 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
•- '' Αθηνών (Διαδικασία Εργατικών Διαφορών) 

Αρμ 1994.1411, ΕφΘεσ 988/1993 Αρμ 1993.749, ΕφΘεσ 752/1989 Αρμ 1990.657, 

ΕφΑθ 174511986 ΕλλΔνη 1986.667, ΕφΑθ 1006/1981 ΑρχΝ ΛΒ' .487, ΕφΑθ 

1007/1981 ΑρχΝ ΛΒ'.368). Τέλος, από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 

45 , 221 παρ. 1 εδ. β' και 223 του Κ.Πολ.Δ. προκύπτει ότι μετά τη νόμιμη άσκηση της 

αγωγής ο περιορισμός του αιτήματος της δεν επιδρά στην καθύλην αρμοδιότητα του 

δικαστηρίου, το οποίο εξακολόυθεί να είναι αρμόδιο και μετά τον περιορισμό, έστω 

και αν, μετά από αυτόν, η διαφορά υπάγεται στην υλική αρμοδιότητα του κατώτερου 

δικαστηρίου (ΕφΑθ 591/2007 ΕλλΔνη 2007.871, ΕφΑθ 1349/2003 ΕλλΔνη 2004. 

1459, ΕφΘεσ 708/1992 Αρμ 1992.216). 

Στην προκείμενη περίπτωση, με την υπό κρίση αγωγή, οι ενάγοντες εκθέτουν 

ότι το εναγόμενο είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, με διάρκεια λειτουργίας 

μέχρι την 31.12.2010 και ότι σε αυτό πραγματοποιούνταν σεμινάρια επιδοτούμενα 

από τον Ο.Α.Ε.Δ., την Περιφέρεια Αττικής και το Υπουργείο Απασχόλησης και 

Κοινωνικής Προστασίας (ΥΠ.Α.Κ.Π.) και αυτοχpηματοδοτούμενα σεμινάρια, 

δηλαδή σεμινάρια που οι καταρτιζόμενοι κατέβαλαν δίδακτρα. Ότι σύμφωνα με τον 

κανονισμό χρηματοδότησης των σεμιναρίων από το Υπουργείο Απασχόλησης για την 

αποπληρωμή των επιδοτούμενων σεμιναρίων έπρεπε να υπάρχουν συμβάσεις μεταξύ 

του εναγομένου και των εκπαιδευτών ή των μελών της ομάδας έργου, ενώ για τα 

αυτοχpηματοδοτούμενα προγράμματα δεν υπήρχε υποχρέωση κατάρτισης γραπτής 

σύμβασης με τους εκπαιδευτικούς και υπήρχε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

του εναγομένου, που καθόριζε την ωριαία αντιμισθία της διδασκαλίας σε αυτά 

ανάλοyα με τα προσόντα του εκπαιδευτικού καθώς και τον τρόπο αμοιβής των 

εκπαtδευτών. Ότι ο πρώτος από αυτούς, Ομότιμος Καθηγητής ΤΕΙ, διετέλεσε κατά το 

χρονικό διάστημα από την 01.01.2004 έως την 18.04.2007 Διευθυντής Κατάρτισης 

του εναγομένου και παράλληλα δίδασκε σε επιδοτούμενα και αυτοχpηματοδοτούμενα 

σεμινάρια. Ότι το έτος 2005 εργάσθηκε σε επιδοτούμενα σεμινάρια επαγγελματικής 

κατάρτισης από τον Ο.Α.Ε .Δ. για υπαλλήλους του Δήμου Αχαρνών και της 

Δημοτικής Επιχείρησης Τεχνικών Έργων του Δήμου Αχαρνών και ότι το εναγόμενο 

δεν του έχει καταβάλει τις αμοιβές για τις ώρες διδασκαλίας και την αμοιβή για τη 

διαχείριση του έργου και του οφείλει για την ανωτέρω αιτία το ποσό των πέντε 
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χιλιάδων εξακοσίων σαράντα πέντε ευρώ (55.645 ευρώ), ως αυτό αναλυτικά · .tr;, . 
υπολογίζεται στην υπό κρίση αγωγή. Ότι το έτος 2006 και 2007 δίδασκε σε :~·~'- .- !,:.~~ 
αυτοχρηματοδοτούμενα σεμινάρια, ότι δεν 'έλαβε καμία αμοιβή για τις ώρες . 

απασχόλησης του, ότι στις σχετικές οχλήσεις του για την καταβολή των :~_.. 
δεδουλευμένων ο Πρόεδρος του εναγομένου ανέφερε ότι δεν προτίθετο να προβεί σε 

καμία καταβολή, διότι δεν είχαν υπογραφεί συμβάσεις και ότι του οφείλεται για 

τριακόσιες δέκα οκτώ (318) ώρες διδασκαλίας που πραγματοποίησε το έτος 2006 και 

για εκατόν σαράντα τέσσερις ( 144) ώρες διδασκαλίας που πραγματοποίησε το έτος 

2007 το ποσό των δώδεκα χιλιάδων διακοσίων ενός ευρώ και σαράντα δύο λεπτών 

(12.201,42 ευρώ), ως αυτό αναλυτικά υπολογίζεται στην υπό κρίση αγωγή. Ότι ο 

δεύτερος από αυτούς παρείχε στο εναγόμενο εκπαιδευτικό έργο σαράντα πέντε (45) 

ωρών σε αυτοχρηματοδοτούμενο σεμινάριο που έλαβε χώρα κατά την χρονική 

περίοδο από την 15.05 .2006 έως την 30.07.2006, ότι το εναγόμενο αρνήθηκε την 

καταβολή της αμοιβής του και εξακολουθεί να του οφείλει για την ανωτέρω αιτία το 

ποσό των επτακοσίων ενενήντα δύο ευρώ (792 ευρώ). Ότι ο τρίτος από αυτούς, 

καθηγητής ΤΕΙ, ασχολήθηκε ως εκπαιδευτικός σε επιδοτούμενα σεμινάρια 

επαγγελματικής κατάρτισης από τον Ο.Α.Ε.Δ. για υπαλλήλους του Δήμου Αχαρνών 

και της Δημοτικής Επιχείρησης Τεχνικών Έργων του Δήμου Αχαρνών, ότι το 

εναγόμενο αρνήθηκε την καταβολή της αμοιβής του και εξακολουθεί να του οφείλει 

για ενενήντα τρεις (93) ώρες διδασκαλία που πραγματοποίησε το ανωτέρω έτος το 

ποσό των τριών χιλιάδων επτακοσίων είκοσι ευρώ (3.720 ευρώ). Με βάση αυτό το 

ιστορικό ζητούν, μετά από παραδεκτό, κατ' άρθρο 223 του Κ.Πολ.Δ., περιορισμό του 

αιτήματος της αγωγής, κατά το ποσό των χιλίων διακοσίων τριάντα έξι ευρώ (1 .236 

ευρώ) ως προς την αγωγική αξίωση του πρώτου των εναγόντων, με δήλωση του 

πληρεξουσίου δικηγόρου τους, που καταχωρήθηκε στα ταυτάριθμα με την παρούσα 

πρακτικά (βλ. 111 σελίδα πρακτικών δημόσιας συνεδρίασης του Δικαστηρίου) και 

διαλαμβάνεται στις έγγραφες προτάσεις τους (βλ. 4° φύλλο των προτάσεων των 

εναγόντων), να υποχρεωθεί το εναγόμενο να καταβάλει στον πρώτο από αυτούς το 

ποσό των δέκα έξι χιλιάδων εξακοσίων δέκα ευρώ και σαράντα δύο λεπτών 

(16.610,42 ευρώ), στον δεύτερο από αυτούς το ποσό των επτακοσίων ενενήντα δύο 

ευρώ (792 ευρώ) και στον τρίτο από αυτούς το ποσό των τριών χιλιάδων επτακοσίων 

είκοσι ευρώ (3.720 ευρώ), με το ':όμιμο τόκο από τη γένεση της υποχρέωσης, άλλως 

από τη επίδοση της αγωγής, να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά 

\ / εκτελεση1 , και vα καταδικασθεί το εναγόμενο στην καταβολ1Ί των δικαστικών τους 

~\ . \"\ Ρ 
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εξόδων. Με το ανωτέρω περιεχόμενο και αιτήματα η κρινόμενη αγωγή παραδεκτά 

εισάγεται για να συζητηθεί κατά την ειδική διαδικασία των εργατικών διαφορών 

(άρθρα 663 επ. του Κ.Πολ.Δ.), ενώmον αυτού του Δικαστηρίου, το οποίο είναι υλικά 

και τοπικά αρμόδιο (άρθρα 1, 2, 7, 9 εδ. α', 10, 11 αριθμ. 7, 12, 13, 16 αριθμ. 2, 25 

αριθμ. 2, 664 του Κ.Πολ.Δ.). Περαιτέρω, η κρινόμενη αγωγή είναι επαρκώς 

ορισμένη, διότι από την επισκόπηση του περιεχομένου της προκύπτει ότι διαλαμβάνει 

άπαντα τCΧ: υπό του νόμου αξιούμενα στοιχεία για τη δικαστική εκτίμηση και έρευνα 

της νομικής και ουσιαστικής βασιμότητας της και συγκεκριμένα διαλαμβάνει 

αναφορά της σύμβασης εργασίας που καταρτίστηκε μεταξύ των διαδίκων, του χρόνου 

της καταρτίσεως της συμβάσεως, του είδους της παρασχεθείσης εργασίας, των όρων 

παροχής της εργασίας των εναγόντων, των ωρών απασχόλησης τους και του χρονικού 

διαστήματος για το οποίο οφείλονται και τα περιστατικά από τα οποία προκύπτουν οι 

αντίστοιχες, για τις παραπάνω αιτίες, οφειλές του εναγομένου έναντι των εναγόντων, 

απάντα, δε, τα ανωτέρω επαρκώς προσδιορισμένα, πλην του αιτήματος να 

υποχρεωθεί το εναγόμενο να καταβάλει το αξιούμενο από καθένα από τους ενάγοντες 

χρηματικό ποσό με το νόμιμο τόκο από τη γένεση της υποχρέωσης του (εναγομένου), 

διότι δεν προσδιορίζει με σαφήνεια το χρόνο γένεσης αυτής. Περαιτέρω, η κρινόμενη 

αγωγή είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις που αναφέρθηκαν στη νομική σκέψη 

στην αρχή της παρούσας και σε αυτές των άρθρων 297,298, 340,341,345,346,361, 

648 επ., Α.Κ. και 62, 64, 68, 70, 176 και 191 παρ. 2, 216,218, 219,907,908 παρ . 1 

περ. ε' του Κ.Πολ.Δ . και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική 

βασιμότητα της, για, δε, το παραδεκτό της συζήτησης έχει καταβληθεί για το 

αξιούμενο από τον πρώτο των εναγόντων ποσό, κατά το μέρος που αυτό υπερβαίνει 

το όριο της υλικής αρμοδιότητας του Ειρηνοδικείου (άρθρα 14 παρ. περ. α' του 

Κ.Πολ.Δ. και 71 του ΕισΝΚΠολΔ, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του με το 

άρθρο 6 παρ. 17 του νόμου 2479/1997) τέλος δικαστικού ενσήμου (βλ. τα με 

αριθμούς 156190 και 407925- ΣΕΙΡΑ Α αγωγόσημα με τα επ' αυτών εmκολληθέντα 

ένσημα υπέρ του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Αθηνών και του Ταμείου Νομικών) . 

Το εναγόμενο με τις προτάσεις που κατέθεσε κατά τη συζήτηση της υπόθεσης 

στο ακροατήριο του Δικαστηρίου συνομολογεί τις ώρες διδασκαλίας που αφορούν 



-

στα επιδοτούμενα προγράμματα και κατά τα λοιπά αρνείται αιτιολογημένα την ~~~" 
κρινόμενη αγωγή. Ειδικότερα, το εναγόμενο ισχυρίζεται ότι τα 

aυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα εξυπηρετούσαν διαφορετικά πρόσωπα 

διδασκομένων κάθε φορά, που κατέβαλαν εξ ιδίων τα χρηματικά ποσά που 

αναλογούσαν στα σεμινάρια που παρακολουθούσαν, _ότι οι αμοιβές των διδασκόντων 

διαμορφώνονταν ανάλογα με τα ποσά που εισέπραττε από τους διδάσκοντες και ότι 

μετά το πέρας των σεμιναρίων καταβάλλονταν οι αμοιβές των διδασκόντων, είτε στο 

σύνολο τους εφόσον οι συμμετέχοντες είχαν προκαταβάλει τα χρήματα για τα 

μαθήματα που παρακολουθούσαν, είτε περικομμένες με βάση τα διαθέσιμα 

κεφάλαια, διότι σε περίπτωση που δεν υπήρχαν διαθέσιμα κεφάλαια τα σεμινάρια δεν 

πραγματοποιούνταν, ώστε μετά την ολοκλήρωση των σεμιναρίων να μην υπάρχει 

οφειλή έναντι των διδασκόντων, το οποίο άλλωστε προσήκει και στην έννοια του 

aυτοχρηματοδοτούμενου προγράμματος. Ότι η ουσιαστική και οικονομική διαχείριση 

είχε ανατεθεί στους Διευθυντές Κατάρτισης, ότι εκείνοι τελούσαν σε γνώση των 

εσόδων από την εκτέλεση των aυτοχρηματοδοτούμενων προγράμμάτων και των 

εξόδων που ήταν αναγκαία για την εκτέλεση τους, ότι προσάρμοζαν τις ώρες 

διδασκαλίας και το ποσό της ωριαίας αμοιβής τους, ώστε τα έσοδα που αποκόμιζε 

(εναγόμενο) από τα ανωτέρω προγράμματα να επαρκούν για την κάλυψη των εξόδων 

και ότι για το λόγο αυτό ήταν αναγκαία η κατάρτιση συμβάσεων, είτε έγγραφων, είτε 

προφορικών, μεταξύ του νομίμου εκπροσώπου του και των διδασκόντων, οι οποίες 

να διαλαμβάνουν σαφή προσδιορισμό των ωρών διδασκαλίας και του ύψους της 

αμοιβής, η οποία διαφοροποιούνταν ανάλογα με τα έσοδα του 

aυτοχρηματοδοτούμενου προγράμματος, διότι με τον τρόπο αυτό θα καθίστατο 

εφικτή η εξόφληση των διδασκόντων από τα έσοδα, χωρίς να χρειάζεται βεβαίωση 

του εκάστοτε Διευθυντή περί των πραγματοποιηθέντων από έκαστο των διδασκόντων 

ωρών διδασκαλίας. Ότι τα έσοδα των aυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ήταν 

γνωστά στον πρώτο των εναγόντων, ότι εκείνος όφειλε να μην συμμετάσχει σε αυτά, 

εφόσον η αμοιβή που του καταβάλλονταν υπολείπονταν των απαιτήσεων του και ότι 

η συμμετοχή του σε αυτά υποδηλώνει, είτε ότι αρκέσθηκε στην καταβολή μικρότερης 

αμοιβής, η οποία του καταβλήθηκε και έχει εξοφληθεί ολοσχερώς, είτε ότι 

ενεργώντας κατά παράβαση των καθηκόντων του, ως Διευθυντή Κατάρτισης, 

πίστωνε εκείνο (εναγόμενο) με περισσότερες ώρες διδασκαλίες, που δεν μπορούσαν 

να καλυφθούν από τα έσοδα των aυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, με 

αποτέλεσμα να του προκαλέσει σημαντική οικονομική ζημία. Ότι οι αγωγικές 
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αξιώσεις του πρώτου των εναγόντων για το έτος 2006 έχουν εξοφληθεί πλήρως και 

ολοσχερώς και δεν υφίσταται καμία οφειλή έναντι του από την ανωτέρω αιτία και ότι 

για τις οικείες αξιώσεις του έτους 2007 δεν ενέχεται έναντι του πρώτου ενάγοντος 

ελλείψει υπογραφής σχετικών συμβάσεων, κατά τα προεκτεθέντα. Ότι τα χρήματα 

από τα aυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα διανέμονταν στους εκπαιδευτικούς, 

ανάλογα με την προσφορά εργασίας τους και ότι ο ισχυρισμός του δευτέρου των 

εναγόντων ότι του οφείλονται χρήματα από την διδασκαλία του, χωρίς προηγουμένως 

να έχει · διατυπώσει οιαδήποτε διαμαρτυρία δεν είναι βάσιμος. Τέλος, το εναγόμενο 

ισχυρίζεται το αξιούμενο με την αγωγή από τους πρώτο και τρίτο των εναγόντων 

ποσό για τις ώρες διδασκαλίας τους στα επιδοτούμενα προγράμματα, όπως αυτό 

περιορίστηκε για τον πρώτο των εναγόντων, δεν είναι δικαστικά επιδιώξιμο, διότι 

από .την επισκόπηση των συμβάσεων που συνήψε με τους ανωτέρω προκύπτει ότι η 

αμοιβή τους για τη συμμετοχή τους στα ανωτέρω προγράμματα είχε συμφωνηθεί ότι 

θα καταβάλλεται τμηματικά, ανάλογα με τη ροή της χρηματοδότησης από τον 

Ο.Α.Ε.Δ . στην Δημόσια Επιχείρηση Τεχνικών Έργων του Δήμου Αχαρνών 

(Δ.Ε.Τ.Ε.Δ.Α.) και ως εκ τούτου θα καταβληθεί εφόσον λάβει χώρα η 

προαναφερόμενη χρηματοδότηση, κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στις 

προτάσεις του. 

Από τις καταθέσεις των μαρτύρων Βασιλείου Χουτέα του Θεοδώρου και 

Γεωργίου - Ανδρέα Ρουβά του Κωνσταντίνου, που εξετάσθηκαν ενόρκως στο 

ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου και περιέχονται στα ταυτάριθμα με την 

παρούσα πρακτικά δη,μόσιας συνεδρίασης του, από όλα τα νομίμως επικαλούμενα και 
' ' 

προσκομιζόμενα από τρους διαδίκους έγγραφα, μερικά από τα οποία μνημονεύονται 

παρακάτω και λαμβάνονται υπόψη στο σύνολό τους, χωρίς να παραλείπεται κανένα, 

κατά την ουσιαστική διερεύνηση της υπόθεσης, έστω και αν δεν γίνεται μνεία σε 

καθένα από αυτά χωριστά από αυτά και έστω και αν δεν πληρούν τους όρους του 

νόμου, ως αποδεικτικά μέσα (άρθρο 671 παρ. 1 του Κ.Πολ.Δ.), δηλαδή έγγραφα 

άκυρα, ανεπικύρωτα, αχρονολόγητα, ιδιωτικά ανυπόγραφα, τα οποία δεν έχουν κατ' 

αρχήν, αποδεικτική ισχύ υπέρ του εκδότη του, σύμφωνα με τα άρθρα 443 και 447 του 

Κ.Πολ.Δ., δεν παύουν όμως να έχουν τα τυπικά χαρακτηριστικά του εγγράφου, να 



είναι υποστατά ως έγγραφα και ως εκ τούτου να αποτελούν αποδεικτικά μέσα που 

δεν πληρούν τους όρους του νόμου, με την έννοια που στον όρο αυτό δίνει το άρθρο 

671 παρ. 1 του Κ.Πολ.Δ. και εντεύθεν λαμβάvονται υπόψη στην ως άνω διαδικασία 

των εργατικών διαφορών, είτε για να χρησιμεύσουν (τα έγγραφα) προς πλήρη 

απόδειξη, είτε για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων (άρθρα 336 παρ. 3, 338, 339 

του Κ.Πολ.Δ.) , ενώ δεν λαμβάνονται υπόψη μόνο πλαστά ή μη γνήσια έγγραφα γιατί 

δεν συγχωρείται η χρησιμοποίηση ψευδών αποδεικτικών στοιχείων (ΟλΑΠ 15/2003 

ΕλλΔνη 2003.937, ΑΠ 405/2008 δημοσίευση ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 691 /207 δημοσίευση 

ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 1563/2006, ΑΠ 2064/2006 δημοσίευση ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 1595/2005 ΝοΒ 

2006.405) και από όλη εν γένει την διαδικασία αποδεικνύονται τα ακόλουθα 

πραγματικά περιστατικά Το εναγόμενο είναι αστική εταιρία με νομική 

προσωπικότητα (άρθρο 784 του Α.Κ . ), η οποία συστάθηκε την 11 η Σεπτεμβρίου του 

έτους 2000, καταχωρήθηκε στα οικεία βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών 

την 21 11 Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους, με αύξοντα αριθμό 13105/2000, φέρει την 

επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΎΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΎΙΣΗΣΗ ΔΗΜΟΥ 

ΑΧΑΡΝΩΝ» (Κ.Ε.Δ.Κ. Α.), έχει έδρα το Δήμο Αχαρνών και η διάρκεια της έχει 

ορισθεί μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου του έτους 2010 (άρθρα 22 παρ. 9 του νόμου 

3274/2004 και 267 του νόμου 3463/2006). Στην ανωτέρω εταιρία μετέχουν ως 

εταίροι: α) η Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Αχαρνών (Δ.Ε.Α.Δ.Α . ), β) η 

Δημοτική Επιχείρηση Τεχνικών Έργων Δήμου Αχαρνών (Δ.Ε .ΤΕ.Δ.Α.), γ) ο 

Οργανισμός Άθλησης του Δήμου Αχαρνών και δ) ο Δήμος Αχαρνών και αυτή έχει ως 

σκοπό : 1) την υλοποίηση προγραμμάτων άτυπης συνεχιζόμενης επαγγελματικής 

κατάρτισης, 2) την συμβολή στη βελτίωση της παρεχόμενης επαγγελματικής 

κατάρτισης και εκπαίδευσης διαμέσου ερευνών- μελετών, τον προγραμματισμό της 

εκπαιδεύσεως, εκπονήσεως αναπτυξιακών μελετών και σύνδεση και την σύνδεση της 

επαγγελματικής κατάρτισης με την οικονομία και την παραγωγή, 3) την οργάνωση 

και διενέργεια συνεδρίων και σεμιναρίων με σκοπό την επιμόρφωση, κατάρτιση και 

εξειδίκευση, 4) την συμμετοχή σε ολοκληρωμένα προγράμματα που έχουν στόχο την 

επαγγελματική κατάρτιση και την δημιουργία προϋποθέσεων για την ανάπτυξη νέων 

θέσεων εργασίας και 5) την συμβολή στη λαϊκή επιμόρφωση με διαλέξεις και ειδικά 

επιμορφωτικά προγράμματα, προγράμματα διαδόσεως νέων τεχνολογιών και γενικά 

άλλων γνώσεων διαμέσου προγραμμάτων ή μέσων που είναι πρόσφορα για την 

επίτευξη των για την επίτευξη των προαναφερόμενων σκοπών και για την υλοποίηση 

\ των προαναφερόμενων σκοπών, μετά από σχεnκή απόφαση της Γενικής Συνέλευσηc 

~~ 
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αυτής, μπορεί να συνεργάζεται με εταιρίες, οργανισμούς και υπηρεσίες του ιδιωτικού 

και δημοσίου τομέα, του εσωτερικού ή του εξωτερικού και παρέχει επαγγελματική 

κατάρτιση σε πληθυσμιακές ομάδες για την καταπολέμηση του αποκλεισμού από την 

αγορά εργασίας, οργανώνοντας ειδικό τμήμα σχεδιασμού και εφαρμογής 

προγραμμάτων (βλ. αντίγραφο του από 11.09.2000 καταστατικού του εναγομένου) . 

Εν προκειμένω πρέπει να αναφερθεί ότι μετά την έναρξη ισχύος του νόμου 

3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», δηλαδή από την 

01.01 .2007 : «οι υφιστάμενες αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα κατ' 

εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 22 παρ. 9 του νόμου 3274/2004 συνεχίζουν να 

λειτουργούν μέχρι τη λήξη του χρόνου που προβλέπεται στη συστατική τους πράξη, 

διεπόμενες και από τους εξής κανόνες: α) Ο διαχειριστικός έλεγχος της εταιρείας και 

η ευθύνη των μελών του οργάνου διοίκησης έναντι αυτής διέπονται, κατ' ανάλογη 

εφαρμογή, από τις διατάξεις που ισχύουν για τις δημοτικές ή κοινοτικές κοινωφελείς 

επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Έκτακτο 

διαχειριστικό έλεγχο μπορεί να ζητήσει οποιοσδήποτε εταίρος. β) Η ευθύνη των 

εταίρων περιορίζεται μέχρι του ύψους της εισφοράς τους. γ) Η πρόσληψη 

προσωπικού, η σύναψη συμβάσεων μισθώσεως έργου, καθώς και η σύναψη 

συμβάσεων ανάθεσης έργων, προμηθειών, μελετών και υπηρεσιών από τις αστικές 

εταιρείες Ο.Τ.Α. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα διενεργούνται βάσει των αντίστοιχων 

κανόνων που ισχύουν για τις δημοτικές ή κοινοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις. δ) 

Τηρούν λογιστικά βιβλία Γ' κατηγορίας με τη διπλογραφική μέθοδο για την 

οικονομική διοίκηση και τη διαχείριση της περιουσίας τους από την 01 .01.2008. Σε 
.~ 

περίπτωση που τα βιβλία αυτά τηρούνται κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του 

Κ.Β.Σ. υποκαθιστούν την οριζόμενη από τον Κώδικα αυτόν υποχρέωση τήρησης 

βιβλίων Β' και Γ κατηγορίας» (άρθρο 267 παρ. 1 του νόμου 3463/2006, όπως το 

πρώτο εδάφιο της περ. δ' αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 25 παρ.? του νόμου 

3613/2007 - ΦΕΚ Α 263/23 .11.2007). Ο πρώτος των εναγόντων είναι Ομότιμος 

Καθηγητής Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και κατά το χρονικό διάστημα 

από την 01.01.2004 έως την 18.04.2007 διετέλεσε δυνάμει συμβάσεων εξαρτημένης 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που συνήψε με το νόμιμο εκπρόσωπο, 



~;.\\ ΑΙ' 

Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και διαχειριστή του εναγομένου, 

Διευθυντής Κατάρτισης του εναγομένου. Ειδικότερα, με τις ανωτέρω συμβάσεις 

συμφωνήθηκε ότι ο πρώτος των εναγόντων θa ήταν υπεύθυνος για τον σχεδιασμό 

και την κατάρτιση του περιεχομένου σπουδών των προγραμμάτων του με τους 

επιστημονικούς υπευθύνους των τομέων, την οργάνωση (εκπαιδευτή, διοικητική) 

κάθε είδους προγράμματος, την εποπτεία υλοποίησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα από 

τις εγκριτικές αποφάσεις και τις αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων , καθώς και του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ και την προσαρμογή των προτεινόμενων 

αντίκειμένων κατάρτισης, σε σχέση με τις ανάγκες των καταρτιζομένων και της 

αγοράς εργασίας και ότι θα συμμετείχε σε όλες τις επιτροπές που επρόκειτο να 

συστήσει το εναγόμενο και θα αφορούν την επιλογή, αξιολόγηση και πρόσληψη 

εκπαιδευτών , που θα απαιτούνται για την υλοποίηση κάθε προγράμματος και την 

αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου (βλ. αντίγραφο της από 20.12 .2005 σύμβασης 

εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου και της από 23 .12.2005 συμπληρωματικής 

σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου). Επίσης, ο πρώτος των εναγόντων, εκτός από 

τα καθήκοντα του ως Διευθυντής Κατάρτισης, δίδασκε σε επιδοτούμενα από τον 

Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, την Περιφέρεια Αττικής και τα 

Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (ΥΠΑΚΠ) σεμινάρια που 

πραγματοποιούσε το εναγόμενο. Το έτος 2005 και συγκεκριμένα την 24η Οκτωβρίου 

του έτους 2005 ο πρώτος των εναγόντων συνήψε με τον Αντιπρόεδρο του 

Διοικητικού Συμβουλίου του εναγομένου τρεις (3) συμβάσεις, διότι σύμφωνα με τον 

κανονισμό χρηματοδότησης των σεμιναρίων από το Υπουργείο Απασχόλησης για την 

αποπληρωμή των επιδοτούμενων σεμιναρίων ήταν αναγκαία η κατάρτιση συμβάσεων 

μεταξύ του εναγομένου και του εκπαιδευτή, δυνάμει των οποίων ανέλαβε την 

εκτέλεση του εκπαιδευτικού προγράμματος κατάρτισης με τίτλο «Βασικές δεξιότητες 
ο 

χρilση Η/Υ», η υλοποίηση του οποίου είχε ανατεθεί στο εναγόμενο στα πλαίσια του 

προγράμματος «ΛΑΕΚ -0,45% έτους 2005». Ειδικότερα, στον πρώτο των εναγόντων 

ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου Διευθυντής Κατάρτισης και Συντονισμού του 

Υποέργου για το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Κατάρτισης με τίτλο ««Βασικές 

δεξιότητες χρήση Η/Υ» εργαζομένων του Δήμου , το οποίο ορίσθηκε ότι θα 

υλοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του εναγομένου . Επίσης, ορίσθηκε ότι το πρόγραμμα 

θα έχει διάρκεια συνολικά εκατό ( 1 00) ώρες σύμφωνα με το εγκεκριμένο ωρολόγιο 

πρόγραμμα, οι οποίες μπορούν να αυξηθούν ή να μειωθούν ανάλογα με τις ανάγκες 

του προγράμματος και μετά από έγκριση της Διαχειριστικ1Ίς Αρχ1Ίς , ότι ο ρόλος του 

--~.:. . - ··---
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πρώτου των ενqγόντων συνίσταται στον καθορισμό του επιστημονικού περιεχομένου, 

στην επιλογή των εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων, στον προσδιορισμό μεθόδων και 

τεχνικών εκπαίδευσης, στην επιμόρφωση και συντονισμό των εκπαιδευτών, στον 

καθορισμό των ακολουθητέων πρακτικών παρακολούθησης και στον σχεδιασμό και 

καθορισμό της μεθοδολογίας αξιολόγησης του προγράμματος, ότι εκείνος θα 

συμμετέχει ενεργά στις διαδικασίες υλοποίησης του Πpογράμμα~.?ς και θα 
~ •. 

συνεργάζεταιμε την ομάδα συντονισμού του έργου για την σωστή ολοκλήp~σή του 

και ότι η αμοιβή του για το ανατιθέμενο έργο θα ανέλθει στο ποσό των οκτακοσίων 

είκοσι πέντε ευρώ (825 ευρώ), στην οποία θα γίνονται οι προβλεπόμενες νόμιμες 

κρατήσεις και θα καταβληθεί uυνολικά ή σταδιακά, ανάλογα με τη ροή 

χρηματοδότησης του προγράμματος. Περαιτέρω, στον πρώτο των εναγόντων 

ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου Διευθύντή~~ ~ατάρτισης και Συντονισμού του 
~ : ~~:~' 

Υποέργου ,Υια το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμ; '-ατάρτισης με τίτλο ««Βασικές 
-~;:>>, 

δεξιότητες χρήση Η/Υ» των εργαζομένων της Δημοτικής Εmχείρησης Τεχνικών 

Έργων Δήμου Αχαρνών (Δ.Ε.ΤΕ.Δ.Α.), το οποίο ορίσθηκε ότι θα υλοποιηθεί στις 

εγκαταστάσειςτο;υ εναγο~~ου. Επίσης, ορίσθηκε ότι το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 

συνολικά εκατό (100) 100 ώρες σύμφωνα με το εγκεκριμένο ωρολόγιο πρόγραμμα, οι 

οποίες μπορούν να αυξηθούν ή να μειωθούν ανάλογα με τις ανάγκες του 

προγράμματος και μετά από έγκριση της Διαχειριστικής Αρχης, ότί ~ ροχ~ς του 
πρώτου των εναγόντων συνίσταται στον καθορισμό του εΠΊiστtfμονικού περιεχομένου, 

στην επιλογή των εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων, στον Προσδιορισμό μεθόδων και 

τεχνικών εκπαίδευσης, στην εmμόρφωση και συντονισμό των εκπαι,δευτών, στο:ν 
' ' 

καθορισμό των ακολουθητέων πρακτικών παρακολούθησης και στον σχεδιασμό και 

καθορισμό της μεθοδολογίας αξιολόγησης του προγράμματος, ότι θα συμμετέχει 

ενεργά στις διαδικασίες υλοποίησης του προγράμματος και θα συνεργάζεται με την 

ομάδα συντονισμού του έργου για την σωστή ολοκλi]ρωσή του και ότι η αμοιβη του 

για το ανατιθέμενο έργο θα ανέλθει στο ποσό των χιλίων επτακοσίων ευρώ (1.700 

ευρώ), στην οποία θα γίνονται οι προβλεπόμενες νόμιμες κρατήσεις και θα 

καταβληθεί συνολικά ή σταδιακά, ανάλογα με τη ροη χρηματοδότησης του 

προγράμματος. Περαιτέρω , στον πρώτο τωv εναγόντων ανατέθηκε η εκπαίδευση των 



καταρτιζομένων στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Κατάρτισης με τίτλο ««Βασικές 

δεξιότητες χρήση Η/Υ» εργαζομένων της Δημοτικής Επιχείρησης Τεχνικών Έργων 

Δήμου Αχαρνών (Δ.Ε.ΤΕ.Δ .Α.), στα πλαίσια, δi, των καθηκόντων του υποχρεούνταν 

να προετοιμάσει έγκαιρα εκπαιδευτικές σημειώσεις και τεστ αξιολόγησης για να 

διανεμηθούν στους εκπαιδευόμενους, να υπογράφει καθημερινά δελτία 

παρακολούθησης, τα οποία θα αποτελούν παραστατικά στοιχεία για την παρουσία 

του καθώς και σε όποια άλλα δικαιολογητικά και έντυπα του ζητηθούν μέσα στα 

πλαίσια της παρακολούθησης και διαχείρισης του προγράμματος και να συμμετέχει 

ενεργά στο πρόγραμμα εκπαίδευσης, και να συνεργάζεται με του επιστημονικούς και 

διοικητικούς υπεύθυνους του εναγομένου για την σωστή ολοκλήρωση του . Η αμοιβή 

για το ανωτέρω ανατιθέμενο έργο ορίσθηκε σε σαράντα ( 40) ευρώ ανά ώρα 

διδασκαλίας στην οποία συμφωνήθηκε ότι θα γίνονται οι προβλεπόμενες νόμιμες 

κρατήσεις και θα καταβληθεί συνολικά ή σταδιακά, ανάλογα με τη ροή 

χρηματοδότησης του προγράμματος (βλ. αντίγραφα των από 24.10.2005 συμβάσεων 

μεταξύ των διαδίκων) . Σε εκτέλεση των ανωτέρω συμβάσεων ο πρώτος των 

εναγόντων εκτέλεσε το έργο που του ανατέθηκε ως Διευθυντής Κατάρτισης και 

Συντονισμού του Υποέργου για το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Κατάρτισης με τίτλο 

««Βασικές δεξιότητες χρήση Η/Υ» των εργαζομένων του Δήμου Αχαρνών και της 

Δημοτικής Επιχείρησης Τεχνικών Έργων Δήμου Αχαρνών (Δ.Ε.ΤΕ.Δ.Α.) και 

πραγματοποίησε εβδομήντα οκτώ (78) ώρες διδασκαλίας, το οποίο συνομολογήθηκε 

από το εναγόμενο κατά τη συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο, η σχετική , δε, 

ομολογία του εναγομένου είναι δεσμευτική για το δικαστήριο, διότι αποτελεί, κατ ' 

άρθρο 352 παρ. 1 του Κ.πολ.Δ., πλήρη απόδειξη των πραγματικών περιστατικών που 

συγκροτούν την ιστορική βάση της αγωγής (ΑΠ 1608/2003 δημοσίευση ΝΟΜΟΣ, 

ΕφΑθ 12021/1995 ΕλλΔνη 38.1664). Επομένως, ο ενάγων δικαιούται για την 
ο -

ανωτέρω αιτία το ποσό τωv πέντε χιλιάδων εξακοσίων σαράντα πέντε ευρώ (5.645 

ευρώ) ήτοι αναλυτικά : (825 ευρώ + 1.700 ευρώ + 3.120 ευρώ [40 ευρώ κάθε ώρα 

διδασκαλίας Χ 7 ώρες διδασκαλίας= 3.120 ευρώ] = 5.645 ευρώ). Από το ανωτέρω 

ποσό που οφείλεται στον πρώτο των εναγόντων το εναγόμενο, όπως εκπροσωπείται 

νόμιμα προέβη την 811 Ιανουαρίου του έτους 2009 στην καταβολή του ποσού των 

επτακοσίων είκοσι ευρώ (720 ευρώ), που αντιστοιχούν στην συμφωνηθείσα αμοιβή 

του για την πραγματοποίηση δέκα οκτώ (18) ωρών διδασκαλίας (βλ. αντίγραφο της 

.· με αριθμό 40/08.01.2009 απόδειξης πληρωμής δαπανών) και του ποσού των 

~ οκτακοσίων είκοσι πέντε ευρώ (825 ευρώ), που αντιστοιχούν στην αμοιβή του για 

Ί\ Ρ . 
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την εκτέλεση του έργου Διευθυντής Κατάρτισης και Συντονισμού του Υποέργου για 

το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Κατάρτισης με τίτλο ««Βασικές δεξιότητες χρήση Η/Υ» 

των εργαζομένων του Δήμου Αχαρνών (βλ. αντίγραφο της με αριθμό 39/08.01.2009 

απόδειξης πληρωμής δαπανών) και ως εκ τούτου εξακολουθεί νά του οφείλεται το 

ποσό των τεσσάρων χιλιάδων εκατό ευρώ ήτοι : (5.645 ευρώ- 1.545 ευρώ [720 ευρώ 

+ 825 ευρώ = 1.545 ευρώ] = 4.100 ευρώ). Περαιτέρω, από τα ίδια ως άνω 

αποδεικiικά στοιχεία αποδείχθηκε ότι ο τρίτος των εναγόντων συμμετείχε ως 

εκπαιδευτής στα επιδοτούμενα προγράμματα που πραγματοποιήθηκαν στο εναγόμενο 

για τους εργαζομένους στο Δήμο και τη Δημοτική Επιχείρηση Τεχνικών Έργων 

Δήμου Αχαρνών (Δ.Ε.ΤΕ . Δ.Α.). Ειδικότερα, ο τρίτος των εyαγόντων ανέλαβε 

δυνάμει της από 24 Οκτωβρίου του έτους 2005 σύμβασης, που συνήφθη μεταξύ 

εκείνου και του νομίμου εκπροσώπου του εναγομένου και Αντιπροέδρου του 

Διοικητικού Συμβουλίου αυτού, την εκπαίδευση των καταρτιζόμενων στο 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάρτισης με τίτλο «Βασικές δεξιότητες χρήση Η/Υ», η 

υλοποίηση του οποίου είχε ανατεθεί στο εναγόμενο στα πλαίσια του προγράμματος 

«ΛΑΕΚ -0,45% έτους 2005». Επίσης, βάσει των όρων της σύμβασης που 

υπογράφηκε, ο . τρίτος των εναγόντων υποχρεούνταν να προετοιμάσει έγκαιρα 

εκπαιδευτικές σημειώσεις και τεστ αξιολόγησης που θα διανεμηθούν στους 

εκπαιδευόμενους, να υπογράφει καθημερινά στα δελτία παρακολούθησης, τα οποία 
·:~~~ .. ~:~ 

αποτελούσαν παραστατικά στοιχεία για την παρουσία του καθώς και σε όποια άλλα 

δικαιολογητικά και έντυπα του ζητούνταν μέσα στα πλαίσια της παρακολούθησης και 

διαχείρισης του προγράμματος, να συμμετέχει ενεργά στο πρόγραμμα εκπαίδευσης 

και να συνεργάζεται με του επιστημονικούς και διοικητικούς υπεύθυνους του 

εναγομένου γιά την σωστή ολοκλήρωση του. Περαιτέρω, ορίσθηκε ότι το πρόγραμμα 

θα έχει διάρκεια συνολικά εκατό (100) ώρες σύμφωνα με το εγκεκριμένο ωρολόγιο 

πρόγραμμα, οι οποίες μπορούν να αυξηθούν ή να μειωθούν ανάλογα με τις ανάγκες 

του προγράμματος και μετά από έγκριση του Υπουργείου Εργασίας και ότι η αμοιβή 

του για το ανατιθέμενο έργο θα ανέλθει στο ποσό των σαράντα ( 40) ευρώ για κάθε 

ώρα διδασκαλίας, στην οποία θα γίνονται οι προβλεπόμενες νόμιμες κρατήσεις και θα 

καταβληθεί συνολικά ή σταδιακά, ανάλογα με τη ροή χρηματο.δότησης του 



προγράμματος. Ο τρίτος των εναγόντων πραγματοποίησε συνολικά ενενήντα τρεις 

(93) ώρες διδασκαλίας σε επιδοτούμενα προγράμματα, το οποίο συνομολογήθηκε 

από το εναγόμενο κατά τη συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο και ως εκ τούτου 

δικαιούται για την ανωτέρω αιτία το ποσό των τριών χιλιάδων επτακοσίων είκοσι 

ευρώ (3. 720 ευρώ) ήτοι αναλυτικά : ( 40 ευρώ κάθε ώρα διδασκαλίας Χ 93 ώρες 

διδασκαλίας = 3.720 ευρώ) . Ο ισχυρισμός του εναγομένου ότι στον τρίτο των 

εναγόντων καταβλήθηκε το ποσό των δύο χιλιάδων εκατόν εξήντα ευρώ (2.160 

ευρώ), δεν αποδείχθηκε, διότι δεν προσκομίσθηκε κανένα σχετικό προς τούτο 

έγγραφο και πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος κατ' ουσίαν. Περαιτέρω, ο 

ισχυρισμός του εναγομένου ότι η καθυστέρηση καταβολής του ανωτέρω χρηματικού 

ποσού στον πρώτο των εναγόντων οφείλεται στο γεγονός ότι ο Οργανισμός 

Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, ο οποίος είναι υπόχρεος, διότι τα ανωτέρω 

προγράμματα ήταν επιδοτούμενα, δεν έχει χορηγήσει αυτό στην Δημοτική 

Επιχείρηση Τεχνικών Έργων Δήμου Αχαρνών (Δ.Ε.Ι.Ε.Δ.Α.) και ως εκ τούτου η 

τελευταία δεν προέβη σε εξόφληση των οφειλών του πρώτου και του τρίτου των 

εναγόντων, αφού είχε συμφωνηθεί ότι αυτή θα λάβει χώρα ανάλογα με τη ροή της 

χρηματοδότησης, ανεξάρτητα από την ουσιαστική βασιμότητα του, δεν ασκεί έννομη 

επιρροή, διότι κατά τη διάταξη του άρθρου 69 παρ. 1 περ. ε' και παρ. 2 του Κ.Πολ.Δ., 

δικαστική προστασία παρέχεται ακόμα και στην περίπτωση που το δικαίωμα 

εξαρτάται από την πλήρωση αναβλητικής αίρεσης, διότι αρκεί να έχει επέλθει κατά 

το χρόνο άσκησης της αγωγής ο γενεσιουργός λόγος, η νομική αιτία του μελλοντικά 

απαιτητού δικαιώματος και ο εναγόμc.-vος καταδικάζεται στην παροχή, μόλις 

πληρωθεί η αίρεση που ορίζεται από το νόμο ή από τη σύμβαση και αυτό διαπιστωθεί 

με τον διαγραφόμενο από την δικαστική απόφαση τρόπο, άλλως κατά τις διατάξεις 

των άρθρων 915 και 924 του Κ.Πολ.Δ. (ΑΠ 496/1986 Δ 19.259, ΑΠ 829/1980 ΝοΒ 
c 

29.83, Βαθρακοκοίλης Αντ. Βασίλης, «Κώδικας · Πολιτικής Δικονομίας -

Ερμηνευτική και Νομολογιακή ανάλυση», έκδοση 1996, τόμος Ι, άρθρο 69, αριθμός 

8, σελ. 428 και αριθμός 36, σελ. 434, Δεληκωστόπουλος - Σινανιώτης, ό.π., άρθρο 70 

Ι, σελ. 197, Μιχελάκης, Πρακτικά Αναθεωρητικής Επιτροπής, σελ. 64, Μπέης, ο .π., 

άρθρο 69 Π, σελ. 375). Περαιτέρω, από τα ίδια ως άνω αποδεικτικά στοιχεία 

απpδείχθηκε ότι στο εναγόμενο πραγματοποιούνταν, εκτός από τα επιδοτούμενα 

σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης, aυτοχρηματοδοτούμενα σεμινάρια, για τη 

συμμετοχ1Ί στα οποία καταβάλλονταν δίδακτρα από τους καταρτιζόμενους. Η 

~ αποζημίωση γ ια την ωριαία αντιμισθία της διδασκαλίας στα αυτοχρηματοδοτούμενα 

'ltν\ ρ 
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προγράμματα καθορίσθηκε με τις με αριθμούς 2/26.10.2000 και 3/11.12.2000 

αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του εναγομένου, το οποίο σύμφωνα με το 

άρθρο 8 του καταστατικού σύστασης του εναγομένου είχε την εξουσία να 

αποφασίζει, μεταξύ άλλων, για την πρόσληψη των εκπαιδευτικών, μετά από πρόταση 

του Διευθυντή του εναγομένου και για κάθε άλλο θέμα που αφορούσε την τρέχουσα 

λειτουργία αυτού και ορίσθηκε ανάλογη με τα προσόντα του εκπαιδευτικού, δηλαδή 

για καθηγητές Α.Ε.Ι., ΤΕ.Ι. στο ποσό των είκοσι έξι ευρώ και σαράντα ενός λεπτών 

(26,41 ευρώ- 9.000 δραχμές) για πτυχιούχους Α.Ε.Ι. , ΤΕ.Ι. και αποφοίτους Λυκείου 

με εξειδίκευση στην πληροφορική στο ποσό των δέκα επτά ευρώ και εξήντα λεπτών 

(17,60 ευρώ - 6.000 δραχμές) και καταβλητέα με βάση την κατάσταση που θα 

παρουσιάζει ο διευθυντής και θα αφορά τις ώρες που θα προβλέπονται από το 

ωρολόγιο πρόγραμμα και έχουν πραγματοποιηθεί από τον εκπαιδευτικό. Εν 

προκειμένω πρέπει να αναφερθεί ότι οι διδάσκοντες στα aυτοχρηματοδοτούμενα 

προγράμματα δεν κατάρτιζαν με τον νόμιμο εκπρόσωπο του εναγομένου γραπτή 

σύμβαση για την εργασία που παρείχαν σε αυτά. Ο πρώτος και ο δεύτερος των 

εναγόντων των εναγόντων συμμετείχαν τα έτη 2006 και 2007 σε 

aυτοχρηματοδοτούμενα σεμινάρια πληροφορικής, πλην όμως δεν τους καταβλήθηκε 

από το εναγόμενο η αμοιβή για τις ώρες διδασκαλίας που πραγματοποίησαν' με την 

αιτιολογία ότι δεν είχαν καταρτισθεί έγγραφες συμβάσεις. Ο ισχυρισμός του 

εναγομένου ότι οι προγενέστερες αποφάσεις της διοίκησης του δεν ήταν δεσμευτική 

για τη νέα διοίκηση αυτού δεν αξιολογείται βάσιμος, διότι από τα ανωτέρω 

αποδεικτικά στοιχεία δεν προέκυψε ανάκληση τους και διαφορετικός τρόπος 

ρύθμισης των ανωτέρω ζητημάτων, δηλαδή του ύψους της αμοιβής των 

εκπαιδευτικών που συμμετείχαν σε aυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα και του 

τρόπου καταβολής αυτής, αλλά το εναγόμενο εξακολούθησε να αποδέχεται την 

εργασία του πρώτου και-δευτέρου των εναγόντων με τους ίδιους όρους. Εξάλλου , από 

καμία διάταξη νόμου δεν πρόεκυψε ότι οι συμβάσεις που συνήψε το εναγόμενο με 

τον πρώτο και δεύτερο των εναγόντων για τη συμμετοχή τους στα 

aυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα έπρεπε να περιβληθούν τον έγγραφο τύπο , 

δοθέντος ότι επρόκειτο για συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου (άρθρα 158 επ. του Α. Κ . ) , 
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αφού το εναγόμενο έχει τη νομική μορφή αστικής κερδοσκοπικής εταιρίας και 

διέπεται από τους κανόνες του ιδιωτικού δικαίου από της συστάσεως του, αλλά και 

μετά την ισχύ του νόμου 3463/2006, σύμφωνα με τον οποίο οι υφιστάμενες αστικές 

εταιρείες συνεχίζουν να λειτουργούν μέχρι τη λήξη του χρόνου που προβλέπεται στη 

συστατική τους πράξη, διεπόμενες, ως προς τη σύναψη συμβάσεων, από τους 

κανόνες, που ισχύουν για τις δημοτικές ή κοινοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις, οι 

οποίες αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (άρθρα 252 παρ. 5 και 267 παρ. 

1 του νόμου 3463/2006) και όχι για διοικητικές συμβάσεις, στις οποίες ένα 

τουλάχιστον από τα συμβαλλόμενα μέρη είναι το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α., 

έχουν αντικείμενο σχετικό με τη λειτουργία δημόσιας υπηρεσίας ή εξυπηρετούν 

δημόσιο σκοπό , η κατάρτιση και εκτέλεση τους διέπεται, έστω και εν μέρει, από 

κανόνες διοικητικού δικαίου και από τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 

32111969 «περί Κώδικος Δημοσίου Λογιστικού» (άρθρο 84 του νομοθετικού 

διατάγματος 32111969, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με το άρθρο 80 του 

νόμου 236211995) ή περιέχουν νομίμως, όρους που εξασφαλίζουν υπέρ του 

συμβαλλόμενου Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. δυνατότητες μονομερούς επέμβασης ή 

εξαιρετικό συμβατικό καθεστώς ΚΑΙ δημιουργούν υπέρ του συμβαλλομένου 

Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. εξαιρετικό συμβατικό καθεστώς υπερέχουσας θέσης, λόγω 

ιδίως της δυνατότητας που η σχετική νομοθεσία ή οι όροι της σύμβασης παρέχουν 

στον συμβαλλόμενο αυτόν να επεμβαίνει μονομερώς στη σύμβαση και να επιβάλλει 

κυρώσεις (ΑΕΔ 2111997 ΔφορΝομ 1998.141, ΟλΑΠ 7/2001 ΕλΔνη 2001 .381). Η 

κρίση αυτή του Δικαστηρίου ενισχύεται και από την κατάθεση του μάρτυρος του 

πρώτου των εναγόντων, ο οποίος έχει άμεση και ιδία αντίληψη, καθόσον διετέλεσε 

Διευθυντής στο εναγόμενο και ανέφερε ότι στον εναγόμενο υπήρχαν προγράμματα 

μέσω επιχορηγήσεων του Δήμου ή καταρτιζόμενα προγράμματα και 
ζ. 

aυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα, ότι για τη συμμετοχή στα τελευταία κ'άθε 

μαθητής πλήρωνε τα μαθήματα, ότι για χρονικό διάστημα δεκαπέντε ετών το 

εναγόμενο λειτουργούσε ως προς τα aυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα χωρίς 

συμβάσεις, ότι ως προς αυτά τηρούνταν παρουσιολόγιο, το οποίο υπέγραφαν οι 

μαθητές και οι καθηγητές και ότι οι καθηγητές πληρωνόντουσαν με την ώρα βάσει 

του παρουσιολογίου που υπέγραφαν, η οποία δεν αναιρείται από την κατάθεση του 

μάρτυρος του εναγομένου, που διατελεί διευθυντής αυτού από τον Φεβρουάριο του 

έτους 2007 και ανέφερε ότι οι οφειλές προέρχονται από επιδοτούμενα και 

aυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα, ότι υπήρχε παρουσιολόγιο μαθητών κα 
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καθηγητών και ότι στο τέλος κάθε σεζόν ο καθηγητής έδινε τις ώρες και 

πληρώνονταν οι αμοιβές, ότι του δόθηκε από τον πρώτο των εναγόντων λίστα με τις 

ώρες που διεκδικεί λόγω της συμμετοχής του σε aυτοχρηματοδοτούμενα 

προγράμματα και ότι δεν προέβη σε καμία καταβολή, διότι το Διοικητικό Συμβούλιο 

αυτού του είπε να μην προβεί σε καμία καταβολή, εφόσον δεν βρεθούν συμβάσεις. 

Επίσης, από την επισκόπηση των προσκομιζόμενων δελτίων παρουσίας 

εκπαιδευτικών και καταστάσεις aυτοχρηματοδοτούμενων σεμιναρίων πληροφορικής 

της χρονικής περιόδου 2006 έως 2007, τα οποία υπογράφονται από τον Διευθυντή 

του εναγομένου Ανδρέα Ρούβα, προκύπτει συμμετοχή του πρώτου και δευτέρου των 

εναγόντων και δη διδασκαλία των ενοτήτων δομή ηλεκτρονικού υπολογιστή , 

Windows, Power Point, Intemet, Word, Excel. Συνεπεία των ανωτέρω, το εναγόμενο 

οφείλει : α) στον πρώτο των εναγόντων για τριακόσιες δέκα οκτώ (318) ώρες 

διδασκαλίας σε aυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα, τις οποίες πραγματοποίησε το 

έτος 2006 το ποσό των οκτώ χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ και τριάντα 

οκτώ λεπτών ήτοι: (318 ώρες διδασκαλίας Χ 26,41 ευρώ= 8.398,38 ευρώ) και για 

εκατόν σαράντα τέσσερις ( 144) ώρες διδασκαλίας, τις οποίες πραγματοποίησε το έτος 

2007, το ποσό των τριών χιλιάδων οκτακοσίων τριών ευρώ και τεσσάρων λεπτών 

ήτοι : (114 rορες διδασκαλίας Χ 26,41 ευρώ= 3.803,04 ευρώ) και συνολικά το ποσό 

των δώδεκα χιλιάδων διακοσίων ενός ευρώ και σαράντα δύο λεπτών (8.398,38 ευρώ 

+ 3.803,04 ευρώ= 12.201 ,42 ευρώ) και β) στον δεύτερο των εναγόντων για σαράντα 

πέντε ( 45) ώρες διδασκαλίας σε aυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα, τις οποίες 

πρq,γματοΠοίησε το έτος 2006 το ποσό των επτακοσίων ενενήντα δύο ευρώ ήτοι : ( 45 
' 

ώρες διδασκαλίας Χ 17,60 ευρώ ~ 792 ευρώ) . Κατ' ακολουθία των ανωτέρω, η 

κρινόμενη αγωγή πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή ως βάσιμη κατ ' ουσίαν και να 

υποχρεωθεί το εναγόμενο να καταβάλει: α) στον πρώτο των εναγόντων το ποσό των 

δώδεκα χιλιάδων διακοσίων ενός ευρώ και σαράντα δύο λεπτών (12.201 ,42 ευρώ), με 

το νόμιμο τόκο από την επομένη της επίδοσης της αγωγής μέχρις ολοσχερούς 

εξοφλήσεως, εκ του οποίου το ποσό των ' τεσσάρων χιλιάδων εκατό ευρώ ( 4.100 .. 
ευρώ), υποχρεούται, κατ ' άρθρο 69 παρ . 2 του Κ .Πολ.Δ . , να καταβάλει μόλις 

πληρωθεί η αίρεση που διαλαμβάνεται στις μεταξύ εκείνου και του εναγομένου 



υπογραφείσες συμβάσεις, β) στον δεύτερο των εναγόντων το ποσό των επτακοσίων 

ενενήντα δύο ευρώ (792 ευρώ), με το νόμιμο τόκο από την επομένη της επίδοσης της 

αγωγής μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως και γ) στον τρίτο των εναγόντων το ποσό των 

τριών χιλιάδων επτακοσίων είκοσι ευρώ (3.720 ευρώ), με το νόμιμο τόκο από την 

επομένη της επίδοσης της αγωγής μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως, το οποίο 

υποχρεούται, κατ' άρθρο 69 παρ. 2 του Κ.Πολ.Δ. , να καταβάλει μόλις πληρωθεί η 

αίρεση που διαλαμβάνεται στις μεταξύ εκείνου και του εναγομένου υπογραφείσες 

συμβάσεις. Το αίτημα των εναγόντων να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινά εκτελεστή 

ελέγχεται απορριπτέο ως ουσιαστικά αβάσιμος, διότι δεν πιθανολογήθηκε ότι 

συντρέχουν εξαιρετικοί προς τούτο λόγοι και ότι η καθυστέρηση της εκτέλεσης κατά 

το ποσό που επιδικάσθηκε σε καθένα από αυτούς θα τους προκαλέσει σημαντική 

ζημία. Τέλος, το εναγόμενο, που ηττήθηκε εν μέρει, πρέπει να καταδικασθεί στην 

πληρωμή μέρους της δικαστικής δαπάνης των εναγόντων, κατ' αποδοχή του σχετικού 

αιτήματος του ως βάσιμου και κατ' ουσίαν (άρθρα 106, 178 παρ. 1, 189 παρ. 1 και 

191 παρ. 2 του Κ.Πολ.Δ), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό της 

παρούσας. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ Α ΥΤΟΥΣ 

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων. 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ό,τι κρίθηκε απορριπτέο στο σκεπτικό της παρούσας. 

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αγωγή ως προς τον πρώτο των εναγόντων. 

ΥΠΟΧΡΕΏΝΕΙ το εναγόμενο να καταβάλει: α) στον πρώτο των εναγόντων 

το ποσό των δώδεκα χιλιάδων διακοσίων ενός ευρώ και σαράντα δύο λεπτών 

(12.201 ,42 ευρώ), με το νόμιμο τόκο από την επομένη της επίδοσης της αγωγής 

μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως, εκ του οποίου το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων 

εκατό ευρώ (4.100 ευρώ), υποχρεούται να καταβάλει μόλις πληρωθεί η αίρεση που 

διαλαμβάνεται στις μεταξύ εκείνου και του εναγομένου υπογραφείσες συμβάσεις, β) 

στον δεύτερο των εναγόντων το ποσό των επτακοσίων ενενήντα δύο ευρώ (792 

ευρώ), με το νόμιμο τόκο από την επομένη της επίδοσης της αγωγής μέχρις 

ολοσχερούς εξοφλήσεως και γ) στον τρίτο των εναγόντων το ποσό των τριών 

χιλιάδων επτακοσίων είκοσι ευρώ (3.720 ευρώ), με το νόμιμο τόκο από την επομένη 

της επίδοσης της αγωγής μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως, το οποίο υποχρεούται να 
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καταβάλει μόλις πληρωθεί η αίρεση που διαλαμβάνεται στις μεταξύ εκείνου και του 

εναγομένου υπογραφείσες συμβάσεις. 

ΚΑ Τ ΑΔΙΚΑΖΕΙ το εναγόμενο στην καταβολή μέρους της δικαστικής 

δαπάνης των εναγόντων, το ύψος της οποίας ορίζει σε τετρακόσια ογδόντα (480) 

ευρώ για τον πρώτο των εναγόντων, σε τριακόσια ενενήντα ευρώ (390 ευρώ) για τον 

δεύτερο των εναγόντων και τριακόσια ενενήντα ευρώ (390 ευρώ) για τον τρίτο των 

εναγόντων. 

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, στο ακροατήριό , 

- δ - δ - iΙ14 aκτ zoo9 2009 του σε εκτακτη ημοσια συνε ριαση του την ... . · . . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. ... , 

χωρίς την παρουσία των διαδi,κων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους . 

Η ΓΡΑΜΜΑ ΤΕΑΣ 
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