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ΓΝΩΜΟΓΟΣΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ 

Αζήλα, 25-10-2021 

Ι. Δπί ηος επωηήμαηορ. 

Μνπ δεηήζεθε λα γλσκνδνηήζσ, εάλ δπλάκεη ηεο ππ’ αξ. 4242/2021 απόθαζεο ηνπ 

Εθεηείνπ Αζελώλ, ε νπνία αλαγλώξηζε όηη ε απεξγία-απνρή  ηεο Δ.Ο.Ε. από ηελ αμηνιόγεζε 

ήηαλ παξάλνκε, απαγόξεπζε ηε ζπλέρηζε ηεο απεξγίαο- απνρήο θαη  απείιεζε πνηλή 3000 € 

γηα θάζε παξάβαζε ηεο απαγόξεπζεο ζπλέρηζήο ηεο, κπνξεί λα επηβιεζεί εηο βάξνο ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ κειώλ ησλ ζσκαηείσλ κειώλ ηεο Δ.Ο.Ε., πνηλή ύςνπο 3.000 επξώ.  

ΙΙ. Δπί ηων εθαπμοζηέων διαηάξεων. 

Με ηελ ππ’ αξ. 4242/2021 απόθαζε ηνπ Εθεηείνπ Αζελώλ, ε νπνία εθδόζεθε θαηόπηλ 

εθέζεσλ, πνπ αζθήζεθαλ από ηελ Δ.Ο.Ε., ηελ Ο.Λ.Μ.Ε. θαη ηελ Ο.Ι.Ε.Λ.Ε. θαζώο θαη ην 

Υπνπξγείν Παηδείαο, θξίζεθε όηη ε από 16-9-2021 απεξγία ηεο Δ.Ο.Ε. ήηαλ παξάλνκε, 

απαγνξεύηεθε ε ζπλέρηζε ηεο θαη απεηιήζεθε εηο βάξνο ηεο Δ.Ο.Ε., ηεο Ο.Λ.Μ.Ε., ηεο 

Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. θαη ηεο Ο.Ι.Ε.Λ.Ε. πνηλή ύςνπο 3.000 € ζε πεξίπησζε ζπλέρηζεο ηεο σο 

άλσ απεξγίαο. Σπγθεθξηκέλα, ε απόθαζε θξίλεη ζην δηαηαθηηθό ηεο «Απεηιεί ζε βάξνο θάζε 

κίαο ησλ ελαγνκέλσλ ρξεκαηηθή πνηλή ηξηώλ ρηιηάδσλ επξώ (3000 €) γηα θάζε παξάβαζε ηνπ 

δηαηαθηηθνύ ηεο παξνύζαο σο πξνο ηελ παξαπάλσ θαηαςεθηζηηθή δηάηαμε». Η θαηαςεθηζηηθή 

δηάηαμε, ζηελ νπνία αλαθέξεηαη είλαη απηή, ε νπνία απαγνξεύεη ζηηο ελαγόκελεο 

ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλώζεηο ηελ ζπλέρηζε ηεο απεξγίαο, πνπ θξίζεθε παξάλνκε, ήηνη εηδηθά 

γηα ηελ πεξίπησζε ηεο Δ.Ο.Ε. ηελ από 16-9-2021 απεξγία απνρή από ηελ αμηνιόγεζε.  

 Ελ πξνθεηκέλσ, ην θξίζηκν λνκηθό δήηεκα, πνπ αλαθύπηεη είλαη εάλ ε Εθεηεηαθή 

απόθαζε, ε νπνία αλαγλώξηζε ηνλ παξάλνκν ραξαθηήξα ηεο από 16-9-2021 απεξγίαο θαη 

απείιεζε ρξεκαηηθή πνηλή εηο βάξνο ησλ Οξγαλώζεσλ γηα θάζε εκέξα παξάβαζεο ηεο ελ 

ιόγσ απνθάζεσο, θαηαιακβάλεη κε ηε κνξθή ηνπ δεδηθαζκέλνπ θαη ηνπο απεξγνύο 

ππαιιήινπο.  
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 Οη δηαηάμεηο, πνπ αθνξνύλ ζην δεδηθαζκέλν πεξηέρνληαη ζηνλ Κώδηθα Πνιηηηθήο 

Δηθνλνκίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηα άξζξα 321 επ. Σπγθεθξηκέλα, ην άξζξν 321 πξνβιέπεη 

«Όζεο νξηζηηθέο απνθάζεηο ησλ πνιηηηθώλ δηθαζηεξίσλ δελ κπνξνύλ λα πξνζβιεζνύλ κε 

Αλαθνπή Εξεκνδηθίαο θαη έθεζε είλαη ηειεζίδηθεο θαη απνηεινύλ Δεδηθαζκέλν». Τν άξ. 322 

πξνβιέπεη «1. Τν Δεδηθαζκέλν εθηείλεηαη ζην νπζηαζηηθό δήηεκα πνπ θξίζεθε, αλ ε απόθαζε 

έθξηλε νξηζηηθά γηα κηα έλλνκε ζρέζε πνπ έρεη πξνβιεζεί κε αγσγή, Αληαγσγή, Κύξηα 

παξέκβαζε ή έλζηαζε ζπκςεθηζκνύ. Τν Δεδηθαζκέλν εθηείλεηαη επίζεο θαη ζην δηθνλνκηθό 

δήηεκα πνπ θξίζεθε νξηζηηθά». Τν άξζξν 324 ηνπ ηδίνπ σο άλσ Κώδηθα πξνβιέπεη: 

«Δεδηθαζκέλν ππάξρεη κεηαμύ ησλ ίδησλ πξνζώπσλ κε ηελ ίδηα ηδηόηεηα κόλν γηα ην 

δηθαίσκα πνπ θξίζεθε θαη εθόζνλ πξόθεηηαη γηα ην ίδην αληηθείκελν θαη ηελ ίδηα ηζηνξηθή θαη 

λνκηθή αηηία». Τέινο, ηα ππνθεηκεληθά όξηα ηνπ δεδηθαζκέλνπ ξπζκίδνληαη ζην άξζξν 325 σο 

εμήο «Τν Δεδηθαζκέλν ηζρύεη ππέξ θαη θαηά 1) ησλ δηαδίθσλ, 2) εθείλσλ πνπ έγηλαλ δηάδνρνί 

ηνπο όζν δηαξθνύζε ε δίθε ή κεηά ην ηέινο ηεο, 3) εθείλσλ πνπ λέκνληαη ή θαηέρνπλ ην επίδηθν 

πξάγκα ζην όλνκα θάπνηνπ δηαδίθνπ ή δηαδόρνπ ηνπ, αδηάθνξν αλ πξόθεηηαη γηα ζρέζεηο 

εκπξάγκαηεο ή ελνρηθέο. Τν Δεδηθαζκέλν δελ ηζρύεη απέλαληη ζε εθείλνλ πνπ απέθηεζε 

δηθαηώκαηα ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ νπζηαζηηθνύ δηθαίνπ κε κεηαβίβαζε από κε 

δηθαηνύρν». 

 Δκ ηων ανωηέπω διαηάξεων ζςνάγεηαι, όηι ηο δεδικαζμένο καηαλαμβάνει 

αποκλειζηικά και μόνο ηο ανηικείμενο ηηρ δίκηρ μεηαξύ ηων ιδίων πποζώπων, με ηην 

ίδια ιδιόηηηα και για ηο ίδιο δικαίωμα, πος αποππέει από ηην ίδια ιζηοπική και νομική 

αιηία. Ανηίζηοισα, ηα ςποκειμενικά όπια ηος δεδικαζμένος καηαλαμβάνοςν μόνο ηα 

ππόζωπα, πος ζηα πλαίζια ηηρ ζςγκεκπιμένηρ δίκηρ, έθεπαν ηην ιδιόηηηα ηος 

διαδίκος.  

 Πεξαηηέξσ, εηδηθά γηα ηελ πεξίπησζε ηεο απεηιήο ρξεκαηηθήο πνηλήο ην άξζξν 

947ΚΠνιΔηθ πξνβιέπεη: «1. Όηαλ ν νθεηιέηεο έρεη ππνρξέσζε λα παξαιείςεη ή λα αλερζεί 

πξάμε, ην δηθαζηήξην, γηα ηελ πεξίπησζε πνπ παξαβεί ηελ ππνρξέσζε ηνπ, απεηιεί γηα θάζε 

παξάβαζε ρξεκαηηθή πνηλή έσο εθαηό ρηιηάδεο (100.000) επξώ ππέξ ηνπ δαλεηζηή θαη 

πξνζσπηθή θξάηεζε έσο έλα έηνο. Αλ ε απεηιή ηεο ρξεκαηηθήο πνηλήο θαη ηεο πξνζσπηθήο 

θξάηεζεο δελ πεξηέρεηαη ζηελ απόθαζε πνπ θαηαδηθάδεη ηνλ νθεηιέηε λα παξαιείςεη ή λα 

αλερζεί πξάμε, απαγγέιιεηαη από ην κνλνκειέο πξσηνδηθείν. Τν δηθαζηήξην απηό είλαη 

αξκόδην λα βεβαηώζεη ηελ παξάβαζε θαη λα θαηαδηθάζεη ζηε ρξεκαηηθή πνηλή θαη ζηελ 

πξνζσπηθή θξάηεζε. Σηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, δηθάδεη ζύκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ησλ 

πεξηνπζηαθώλ δηαθνξώλ ησλ άξζξσλ 614 επ.». 
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 Αληίζηνηρα, ην άξζξν 924 ηνπ ηδίνπ Κώδηθα πξνβιέπεη: «Η δηαδηθαζία ηεο 

αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο αξρίδεη από ηελ επίδνζε ζε εθείλνλ θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη ε 

εθηέιεζε αληηγξάθνπ ηνπ απνγξάθνπ κε επηηαγή γηα εθηέιεζε θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 

915 θαη αληηγξάθνπ ηνπ απνδεηθηηθνύ εγγξάθνπ πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν απηό. Η επηηαγή 

γξάθεηαη θάησ από ην αληίγξαθν ηνπ απνγξάθνπ θαη πξέπεη λα νξίδεη κε αθξίβεηα ηελ 

απαίηεζε. Όπνηνο επηζπεύδεη αλαγθαζηηθή εθηέιεζε, έρεη ππνρξέσζε λα δηνξίζεη, κε ηελ 

επηηαγή πνπ θνηλνπνηείηαη ζε εθείλνλ θαηά ηνπ νπνίνπ γίλεηαη ε εθηέιεζε, αληίθιεην πνπ λα 

θαηνηθεί ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ πξσηνδηθείνπ ηνπ ηόπνπ ηεο εθηέιεζεο, δηαθνξεηηθά αληίθιεηνο 

ζεσξείηαη ν πιεξεμνύζηνο δηθεγόξνο πνπ ππνγξάθεη ηελ επηηαγή. Σηνλ αληίθιεην κπνξνύλ λα 

γίλνπλ όιεο νη επηδόζεηο θαη νη πξνζθνξέο πνπ αθνξνύλ ηελ εθηέιεζε». 
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 Από ηνλ ζπλδπαζκό ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 947 παξ. 1 θαη 924 Κ.Πνι.Δ., όπσο 

ηζρύνπλ, πξνθύπηεη όηη όηαλ ν νθεηιέηεο έρεη ππνρξέσζε λα παξαιείςεη ή λα αλερζεί πξάμε, 

ην δηθαζηήξην γηα ηελ πεξίπησζε, πνπ παξαβεί ηελ ππνρξέσζή ηνπ απεηιεί γηα θάζε 

παξάβαζε ρξεκαηηθή πνηλή κέρξη 100.000 επξώ ππέξ ηνπ δαλεηζηή θαη πξνζσπηθή θξάηεζε 

έσο έλα (1) έηνο. Η δηαδηθαζία ηεο θαηά ην άξζξν 947 παξ. 1 Κ.Πνι.Δ. εθηέιεζεο δηέξρεηαη 

δύν ζηάδηα θαη απαηηεί δύν δηθαζηηθέο απνθάζεηο. Με ηελ πξώηε απόθαζε βεβαηώλεηαη ε 

ππνρξέσζε ελόο δηαδίθνπ λα παξαιείςεη ή λα αλερζεί πξάμε θαη ζπγρξόλσο απεηινύληαη θαη’ 

απηνύ νη πνηλέο ηεο ρξεκαηηθήο πνηλήο θαη ηεο πξνζσπηθήο θξάηεζεο αζξνηζηηθά θαη 

θαζνξίδνληαη ην πνζό ηεο ρξεκαηηθήο πνηλήο θαη ν ρξόλνο ηεο πξνζσπηθήο θξάηεζεο γηα ηελ 

πεξίπησζε ηεο απείζεηαο θαη παξαβίαζεο από απηόλ ηεο ππνρξέσζεο πξνο παξάιεηςε ή 

αλνρή. Με ηε δεύηεξε απόθαζε, πνπ εθδίδεηαη θαηά ηελ εηδηθή δηαδηθαζία ησλ πεξηνπζηαθώλ 

δηαθνξώλ (άξζξα 614 επ. Κ.Πνι.Δ.) θαη κεηά πξνεγνύκελε θνηλνπνίεζε ηεο πξώηεο 

απόθαζεο, κε επηηαγή πξνο εθηέιεζε, γίλεηαη δηάγλσζε ηεο παξάβαζεο θαη θαηαδηθάδεηαη ν 

παξαβάηεο, θαζ’ νπ ε εθηέιεζε ζηε ρξεκαηηθή πνηλή θαη ηελ πξνζσπηθή θξάηεζε ε νπνία έρεη

 θαηαπέζεη. (ΑΠ 804/2018). Πξνϋπόζεζε γηα ηε βεβαίσζε ηεο παξάβαζεο θαη ζηνηρείν ηνπ 

δηθνγξάθνπ ηεο αγσγήο είλαη ε αλαθνξά, όηη επηδόζεθε ε απόθαζε, ε νπνία απνηειεί θαη ηνλ 

εθηειεζηό ηίηιν γηα ηελ παξάιεηςε ή αλνρή, κε επηηαγή πξνο εθηέιεζε. Θέκα παξάβαζεο ηνπ 

δηαηαθηηθνύ ηεο πξώηεο απόθαζεο αλαθύπηεη κόλν αλ πξνεγήζεθε θνηλνπνίεζε αληηγξάθνπ 

ηνπ απνγξάθνπ ηεο κε επηηαγή πξνο εθηέιεζε, κε ηελ νπνία αξρίδεη ε δηαδηθαζία ηεο 

αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο. Απιή επίδνζε αληηγξάθνπ ηεο απόθαζεο πξνο γλώζε θαη γηα ηηο 

λόκηκεο ζπλέπεηεο δελ αξθεί (Κ. Κεπαμεύρ/Γ. Κονδύληρ/Ν. Νίκαρ, Δπμηνεία ΚΠολΓ, έκδ. 

2000, άπθπο 947, ζελ. 1826. ΔΦΘΔ 1291/1992 ΔλλΓνη 35, 1700, ΜΠΡΑΘ 264/1994 ΑπσΝ 

46, 291, ΑΠ 1116/1988, Γνη 31, 76, ΔθΘεζ 1807/2005 Γημοζίεςζη ζε 

Νόμορ, ΔθΑθ 1779/2001, ΔΓΠολ 2001, 306, ΔθΑθ 1179/2001, ΔΓΠολ 2003, 79, 

Β. Βαθπακοκοίλη, ΚΠολΓ, απ. 947, ηόμορ Δ’, ζ. 586, απιθ. 63).  

  

Ελ πξνθεηκέλσ, ε αγσγή, πνπ νδήγεζε ζηελ έθδνζε ηεο ππ’ αξ. 4242/2021 

απόθαζεο ηνπ Εθεηείνπ, αζθήζεθε από ην Ειιεληθό Δεκόζην θαηά ησλ ηεζζάξσλ 

ζπλδηθαιηζηηθώλ νξγαλώζεσλ (Δ.Ο.Ε., Ο.Λ.Μ.Ε., Ο.Ι.Ε.Λ.Ε. θαη Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.) θαη 

αθνξνύζε ζε ζπγθεθξηκέλεο απεξγηαθέο θηλεηνπνηήζεηο, ήηνη απηέο, πνπ πξνθεξύρζεθαλ ζηηο 

16-9-2021, 13-9-2021, 21-9-2021 θαη 20-9-2021 θαη ζρεηίδνληαλ κε ηελ απεξγία απνρή από 

ηελ αμηνιόγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ. Με ηελ ηειεζίδηθε απόθαζε ηνπ Εθεηείνπ Αζελώλ, 

θξίζεθε κεηαμύ ησλ σο άλσ δηαδίθσλ (Δεκόζην θαη Σπλδηθαιηζηηθέο Οξγαλώζεηο), όηη νη 
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ζπγθεθξηκέλεο απεξγηαθέο θηλεηνπνηήζεηο, πνπ είραλ εμαγγειζεί ήηαλ παξάλνκεο θαη 

απαγνξεύηεθε ε ζπλέρηζε ηνπο γηα ην κέιινλ.  Ωο κέζν δε γηα ηελ εθηέιεζε ησλ σο άλσ 

απνθάζεσλ απεηιήζεθε πνηλή ύςνπο 3.000 επξώ εηο βάξνο ησλ νξγαλώζεσλ, γηα θάζε εκέξα 

ζπλέρηζεο ησλ σο άλσ θηλεηνπνηήζεσλ, πνπ θξίζεθαλ παξάλνκεο.  

Με ηα δεδνκέλα απηά, θέμα επιβολήρ ηηρ σπημαηικήρ ποινήρ ηων 3.000 €, πνπ 

απεηιήζεθαλ γηα θάζε εκέξα παξάβαζεο ηεο απόθαζεο ηνπ Εθεηείνπ, ζε πεξίπησζε δειαδή 

ζπλέρηζεο ηεο απεξγίαο εθ κέξνπο ησλ ζπλδηθαιηζηηθώλ νξγαλώζεσλ, ειρ βάπορ ηων 

εκπαιδεςηικών δεν ηίθεηαι και δεν μποπεί να ηεθεί, αθνύ ε εθδνζείζα ππ’ αξ. 4242/2021 

απόθαζε ηνπ Εθεηείνπ Αζελώλ, θαηαιακβάλεη απνθιεηζηηθά θαη κόλν ηνπο δηαδίθνπο, πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηελ σο άλσ δίθε θαη όρη αόξηζην θαη αθαζόξηζην αξηζκό εθπαηδεπηηθώλ- κειώλ 

ησλ νξγαλώζεσλ απηώλ.  

 

Αθόκα δε θαη ε εηο βάξνο ησλ ζπλδηθαιηζηηθώλ νξγαλώζεσλ απεηιή ρξεκαηηθήο 

πνηλήο ύςνπο 3.000 €, πξνϋπνζέηεη ηελ εθηέιεζε ηεο Εθεηεηαθήο απνθάζεσο, όπσο αλσηέξσ 

πεξηγξάθεηαη κε ηελ άζθεζε απηνηεινύο αγσγήο γηα ηε δηαπίζησζε ηεο παξαβάζεσο. Τέινο, 

παπάβαζη ηηρ εθεηειακήρ αποθάζεωρ μποπεί να νοηθεί μόνο, εθόζον οι Οπγανώζειρ 

εμείνοςν ζηην ζςνέσιζη ηηρ ζςγκεκπιμένηρ απεπγίαρ - αποσήρ θαη όρη βεβαίσο ζε 

νπνηαδήπνηε άιιε πεξίπησζε νξγαλσκέλεο ζπλδηθαιηζηηθήο δξάζεο, αθνύ η Δθεηειακή 

απόθαζη αθοπά αποκλειζηικά και μόνο ηιρ ζςγκεκπιμένερ απεπγίερ, πος κπίθηκαν 

παπάνομερ και όσι οποιαδήποηε άλλη ζςνδικαλιζηική ενέπγεια ή απεπγία, ηην οποία 

ήθελε αποθαζίζοςν οι ωρ άνω οπγανώζειρ ζηο μέλλον.  

 

 

 

 

 

ΙΙΙ. Δπί ηηρ απανηήζεωρ, πος πποζήκει ζηο επώηημα, πος εηέθη. 

Με βάζε ηα αλσηέξσ, ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα επηβιεζεί εηο βάξνο ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ κειώλ ηεο Δηδαζθαιηθήο Οκνζπνλδίαο ε απεηιεζείζα από ηελ ππ’ αξ. 

4242/2021 απόθαζε ηνπ Εθεηείνπ Αζελώλ εηο βάξνο ηεο ρξεκαηηθή πνηλή ύςνπο 3.000 €. 

Αθόκα, όκσο θαη εηο βάξνο ηεο Δ.Ο.Ε. κία ηέηνηα πνηλή ζα κπνξνύζε λα επηβιεζεί, κόλν 

εθόζνλ ζπλερηδόηαλ ε από 16-9-2021 απεξγία απνρή θαη πάληνηε κε ηελ ηήξεζε ησλ 

πξνϋπνζέζεσλ, πνπ αλσηέξσ πεξηεγξάθεθαλ.  
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Παξακέλσ ζηελ δηάζεζε ζαο. 

Μαπία Μαγδαληνή Σζίππα 

Γικηγόπορ –Νομική ύμβοςλορ Γ.Ο.Δ. 


