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ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Αποτελούμενο από τον Δικασή Ιωάννη Κανάκη, Πρόεδρο Πβωτοδικών και

από τη Γραμματέα Αικατερίνη Ζενεμπίση.

Συνεδρίασε  δημόσια  στο  ακροατήριό  του  στις  18  Οκτωβρίού  2021  για  να
δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Των  εναγόντων:   1)  Άγγελου  Λώλη.  2)  Ευδοκίας  Κωτσάκη, 3)  Αγγελικής

Σαρματζή,  4)  Σταματίνας  Στριλάκου,  5)  Χρυσούλας  Τσαγκαράκη,  6)  Παναγιώτας

Ξοα,ρΙαωχ:*:υκ7α,ρ#ο::υιι3οΞ:::.ν:,ΛΣ::μΞρΤδηΞαιρ2δ,ΙαΑσ#;λοΙυά:,Α#:::ΞΟΞξέύλ;:::
ι3)   Καλλιόπης   Τσική,   κατοίκων   Αθηνών,   οι   οποίοι   παραστάθΆκαν   δια   της
πληρεξου σίας δικηγόρου τους Άννας Κωνσταντοπούλου.

'

Του   εναγομένου:   Νομικού   Προσώπου   Δημοσίου   Δικαίου,j  Ψυχιατρικού
Νοσοκομείου Αττικής με την  επωνυμία  «Δρομοκαί.τειο», που  εδρεύξι στο Χα.tδάρι
Αττικής  και  εκπροσωπείται νόμιμα,  το  οποίο  παραστάθηκε  δια  του
δικηγόρου του Βασιλείου Νικολετάκη.

πληρεξουσίου/  πΓ`

Οι  ενάγοντες  ζητούν  να  γίνει  δεκτή  η  από  24-6-2021   αγώγή  τους,  που          \

Ξ=ΊΕ,
κατατέθηκε  στη  Γραμματεία  του  Δικαστηρίου  τούτου  με  αριθμό   1391/1-7-2021,
προσδιορίσθηκε για την παραπάνω δικάσιμο και γράφτηκε στο πινάκιο.

Κατά τη συζήτηση της υποθέσεως, Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκω`L~i`
πουπαραστάθηκανανέπτυξαντουςισχι)ρισμούςτουςκαιζήτησανναγίνουνδεκτάόσα
αναφέρονται στα πρακτικά και στις προτάσεις τους.
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mΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Ατλώς και μόνο το γεγονός ότι διάταξη νόμου ή κανονιστυή διάταξη απαγορεύει
`*μ$ί:ξ*μσβχξ:::::ρσ,ξεΞ::#ό::;αςσ:ΟαροίρτΞυου?:νwουαΞοΤεgίτ:::ΙΟκ#Ιξξχλκόξ:

Τρ:#όι#αέ::::είοΈ:#ν:ν:;gg,;:Τ#Ικω,γΞμΞΞ:::#:#:ίσθεεωηνςετπαόαί:ςωίρήέτρρχξτ5αιπασρέ
αντίθεση με το γράμμα, το πνεύμα και τη φιλοσοφία της Συμφωνίας. Η κατ' άρθρ. 103 του
Συντάγματος απαγόρευση μετατροπής των σι>μβάσεων (με το Δημόσιο κ.λπ.) σε αορίστου
χρόνου αφορά τις υποχρεωτικώς ως ορισμένου συναπτόμενες συμβάσεις και εκείνες πσυ
συνάπτονται \ως ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση προσκαίρων αναγκών. Όχι και

;ί:γίτ;ω;jΤρ:εμgα;ν;η:;ναεε::::αΞίατίΈω:ςΈΞΟΞτξίίί;ν:;;αοι;;έi;ΟΞΤ:ανiαα;Τδ;;Ξ::Τ:έ:π;πf:ε!,Ξ;
στην πραγματικότητα συνιστούσαν σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου και
ζητούν την  αναγνώριση  ότι συνδέονται με  αυτό  με  σχέση  εργασίας ιδιωτικού  δικαίου
αορίστου χρόνου. Με αυτό το περιεχόμενο και αιτήματα η αγωΊή αρμοδίως καθ' ύλην και
κατά  τόπον  και παραδεκτώς  ασκείται  ενώπιον  του  Δικαστηρίου  αυτού,  το  οποίο  έχει
δικαιοδοσία για την εκδίκασή της, κατά την ειδική διαδικασία των εργατικών διαφορών
(άρθρο  16 αριθ. 2, 25 και 614 επ. ΚΠΟλΔ) και είναι νόμιμη,  ως προς τα κύρια αιτήματά
της,  στηριζόμενη  στις διατάξεις του  άρθρου  8 παρ.  3  Ν.  2112/20,  σε σιtνδυασμό  με τα
άρθρα 281, 671 ΑΚ, 25 παρ. 1 και 3 του Συντάγματος, εκτός από το αίτημα περί κηρύξεως
της αποφάσεως προσωρινά εκτελεστής κατά του εναγομένου ΝΠΔΔ, το οποίο αίτημα είναι
μη νόμιμο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 Ν. 2097/52 και 909 ΚΠολΔ. Επομένως,
κατά  το  μέρος  που  κρίθηκε  νόμιμη  η  αγωγή,  πρέπει να  ερευνηθεί  και  ως  προς  την
ουσιαcπική της βασιμότητα.

Από  την  ένορκη  κατάθεση  των  μαρτύρων  των  διαδίκων  που  εξετάστηκαν  στο
ακροατήριο, από τα έγγραφα, τα οποία οι διάδικοι νομίμως προσκομίζουν και επικαλούνται
και από τις επιμέρους ομολογίες τους αποδεικνύονται τα εξής πραγματικά περιστατικά:  Οι
ενάγοντες προσλήφθηκαν από το εναγόμενο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο (Δρομοκαίτειο) για να
προσφέρουν υπηρεσίες διοικητικού προσωπικού σ' αυτό λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών και
απαιτήσεων  αυτού.  Και μάλιστα έχουν τύχει τρία περιστατικά που  κάποιοι έχουν νοσήσει
έρχονται  μετά  από  2-3  μήνες.  Το  εναγόμενο  έχει γύρω  στα 40  μεγάλα  ακίνητα  μέσα  στο
λεκανοπέδιο της Αττικής τα οποία έχουν δώσει Χιώτες και άλλοι, ευεργέτες, δωρητές, κάποιος
Εφέτης  του   Εφετείου  Αθηνών  χάρισε  ένα  μεγάλο   ακίνητο  κλπ.   γπάρχει  μέσα  στους
σημερινούς ενάγονιες άτομο που είναι σε αυτό το τμήμα, στη διαχείριση των ακινήτων. Ξέρει
πότε  λήγει το  κάθε  συμβόλαιο  απ'  τα  4045  ακίνητα,  τι  ενοίκιο  δίνει,  αν  είναι  καλός  ή
δύστροπος μισθωτής, αν πρέπεινα κάνει επισκευή ή όχι, αν πρέπει να παρατείνουν τη μίσθωση
ή όχι ή να ζητούσουν να τους εκκενώσει κλπ. Τα μέρη, για να αποφύγουν τους περιορισμούς
των  υφιcπάμενων  νομοθετικών  ρυθμίσεων,  χαρακήρισαν  τις  μερικότερες  συμβάσεις  ως
<<συμβάσεις  ορισμένου  χρόνου».  Όμως,  η  φύση  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  (φύλαξη
ασθενών ψυχικά  πασχόντων)  είναι τέτοια που  δεν  μπορεί να προσφερθεί παρά  μόνο  υπό
καθεστώς  εξαρημένης  εργασίας  αορίστου  χρόνου.  Τα  παραδείγματα  είναι  πολλά,   Θα
αναφερθούν όμως μερικά. Υπάρχει άνθρωπος εκεί 32 νοσηλευόμενος, που αν τον διώξουν και
φύγει, δεν έχει ούτε μάνα ούτε πατέρα ούτε αδελφό να τον περιμένει. Αν γίνει ένας σεισμός,
μιαπυρκαγιά,Θαπάρουντονορόκαιενδεχομένωςνακατέβουνστοπεζοδρόμιογιανασωθούν.
Εκεί δεν είναι δυνατόν να τους βγάλουν στην Ιερά Οδό η οποία περνά από μπροστά, διότι την
άλλη ημέρα δεν Θα υπάρχει κανένας. Εάν το πρωί το δημόσιο προσλάβει 3040 υπαλλήλους
και τους στείλει στις 20 Οκτώβρη, στις 22 οι μισοί Θα έχουν φύγει εξαιτίας των βαρέων και
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2Ο  φύλλο  της  υπ'αριθμέ6q /2021` αποφάσεως  του  Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Εργατικών Διαφορών)
σκληρώνcπjνθηκών.Παλικάριαείναιδεμέναστοκρεβάτιγιατίαντονλύσειονοσηλευτής,ή
αυτοκτόνησε,ήσκότωσετονδιπλανό.Άνθρωποιπουείναι90ετώνκαιλερώνονιαιπάνωτους
και  πρέπει  η  νοσηλεύτρυ,  η  σημερινή  που  ζητάει,  της  οποίας  επιδιώκεται  η  παράταση
διαμονής,όχισήμεραήαύριο,καθ'όλητηδιάρκειατηςτριετούςυπηρεσίαςτηςεκείπρέπεινα
καθαρίζει αυτόν τον ασθενή.  Υπάρχει άνθρωπος που έστειλε το Χαμόγελο του Παιδιού  18
ετών,  έχουν όμως και άνθρωπο  92 ετών που νοσηλεύεται εκεί επί 41  χρόντα. Άλλωστε, η
συνεχήςεναλλαγήπροσωπικούστονχώροψυχιατρικώννοσοκομείων,σεκαμίαπερίπτωσηδε
λειτουργεί  Θετικά  τόσο  στην  ασφάλεια  των  ασθενών,  όσο  και  στην  ψυχολογία  και  την
ψυχοσύνθεσή  τους,   διότι  για  την   φροντίδα  τους   απαιτείται  έμπειρο   και  εξειδικευμένο
προσωπικό. Έτσι  λοιπόν,  σύμφωνα  με  τα  παραπάνω,  επρόκειτο  για  μια  ενιαία  σύμβαση
συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, ανεξάρτητα από το χαρακτηρισμό που τα
μέρη  έδωσαν  σ'  αυτές.  Περαιτέρω,  το  συμπέρασμα  ότι  πρόκειται για  μια 1ε`ιιαία  σύμβαση
αορίστου   χρόνου   ενισχύεται   από   τις   διαδοχικές   νομοθετικές   διατάξεις   με   τις   οποίες
επαναλαμβάνεται    στερεότυπα    η    φράση    «παρατείνεται    η    Θητεία    του    επικουρικού
προσωπικού...που υπηρετεί κατά τη  δημοσίευση του παρόντος»,  με τις οποίες παρατάθηκε

ήδη,  για  τρίη   συνεχή   φορά,  η   Θητεία  του  υπηρετούντος,   κατά  η  δημοσίευσή  τους,
επικουρικού  προσωπικού και δεδομένου  ότι  με  αυτές δεν τέθηκε  ανώτατοι| όριο  συνολικής
διάρκειας της απασχόλησης του προσωπικού αυτού, ιδίως για την περίπτωση' όπου υφίσταται
υπέρβαση της εικοσιτετράμηνης συνολιής διάρκειας απασχόλησης που προβλέπεται από το
νόμο. Αυτό σημαίνει ότι η επαναλαμβανόμενη και χωρίς διακοπές απασχόληρη του ανωτέρω
προσωπικού στην ίδια Θέσιι με άσκηση των ίδιων καθηκόντων, έστω και αν εμφανίζεται ως
σύναψη νέας σύμβασης, άγει, κατ' Ουσ{αν στην έμμεση μετατροπή του νομικού καθεστώτος
απασχόλησης του προσωπικού  αυτού  από  ορισμένου χρόνου σε αορίστου,n χαρακτήρα τον

ς:Οκί:#καανιέΈ:θ:Ιρι=μρόιςκόστ,εΞευςτέξγομρβιξσ;Κ;υδ#ν:#:σ#ςρ!α;3ι::ί?ο#:;:ύχwωαρνζα::μΞ
φύσητωνυπηρεσιώντωνεναγόντων(πουήτανπάγιεςκαιδιαρκείςκαιόχι'έκτακτεςήχρονικά
περιορισμένες)   αλλά  έγινε  προς  καταστρατήγηση  των  ευεργετικών  γιάι  τους  μισθωτούς

:Ξα#:;#;αττο:;;:νταιυΞFκέ;ί::δευ::Τ::ς?εάπωΞί:::δ:ΤΞκξ:Ξητjς:κ#:ΤλΞαςIέ:ένέΞ:ς:Ι:?;
ανωτέρω  υπηρεσιών υγείας,  όπου  το  πρόβλημα  της υποστελέχιξgg}Ίις__τeν  φ`ορέων  παροχής
υπηρεσιών υγείας εμφανίζεται εντονότερο. Η  φύση  δε της ως άνω  (ενιαίας  από την αρώ)
συμβάσεως που καταρτίστηκε μεταξύ των διαδίκων και ο χαρακτηρισμός της ως συμβάσεως
εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου αποτελεί έργο του Δικαστηρίου, το οποίο, την κρίση
του για τον χαρακτήρα της συμβάσεως Θα πρέπει να σχηματίσει από το περιεχόμενο εκείνων
που συμφωνήθηκαν και, αν υπάρχει ανάγκη, και από στοιχεία που  βρίσκονται έξω  από το
περιεχόμενο  των  μερικότερων  διαδοχικών  συμβάσεων,   εφόσον  αυτά  επηρεάζουν  τους
προσιδιάζοντες και εφαρμοστέους νομικούς κανόνες. 'Ετσι ανεξάρτητα από το ότι οt διάδικοι

για να αποφύγουν τους νομοθετικούς περιορισμούς χαρακήρισαν τtς μερικότερες συμβάσεις
ως  «συμβάσεις  ορισμένου  χρόνου»,  δεν εμποδίζεται το  δικαστήριο να προβεί,  με  βΦση  το
σύνολο των αποδείξεων που  έχουν τεθεί υπ' όψη του, στο χαρακτηρισμό των συμβάσεων ως
μιας ενιαίας συμβάσεως και δη ως συμβάσεως εξαρτημένης εργασίας αορίστου  χρόνο-υ,  με
βάση και τους ερμηνευτικούς κανόνες των άρθρων 173 και 200 του ΑΚ. Ειδικώς δε αναφορικά
με τις  διατάξεις του Συντάγματος,  δεν  συντρέχει οποιαδήποτε παραβίαση  αυτών,  αφού  το
Δικασήριοκρίνειότιδενπρέπεινααπασχοληθείκανμετιςενλόγωδυτάξεις,ούτεναπροβεί
σε  οποιαδήποτε  διόρθωση  αυτών,   από  τις  οποίες  ρυθμίζονται  οι  δuδοχικές  συμβάσεις
ορισμένου χρόνου, ούτε να εφαρμοσθούν, οι οποίες δεν είναι εφαρμοστέες στην προκειμένη
περίπτωση. Εν όψει των ανωτέρω η κρινόμενη αγωγή, πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή και
σανουσιαστικάβάσιμηταδικαστικάέξοδαπρέπεινασυμψηφιστούνμεταξψτωνδιαδίκων
κατ' άρθρο 179 του ΚΠολΔ.



ΓΙΑ  ΤΟγΣ  ΛΟΓογΣ  ΑΥΤΟΥΣ
Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.
Δέχεται εν μέρει την αγωγή.
Αναγνωρίζει ότι οι ενάγοντες συνδέονται με το εναγόμενο με

συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου.
γποχρεώνει το ως άνω εναγόμενο να αποδέχεται τις υπηρεσίες

των εναγόντων όπως πριν.
Απειλεί  κατά  του  παραπάνω  εναγομένου  χρηματική  ποινή

τριακοσίων (300) ευρώ για κάθε ημέρα άρνησης συμμόρφωσής του
προς την εκδοθησομένη απόφαση.

Συμψηφίζει τα δικαστικά έξοδα.
Κρίθηκε αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια

συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις  |Ι~    ί2,~   2021.
Ο ΔΙΚΑΣΤΙΙΣ                                                 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ξ,:..:,....,


		2021-12-22T10:13:09+0200




