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ΠΡΟΛΟΓΟ - ΔΗΑΓΧΓΖ  
 

θνπφο ηεο εθπφλεζεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε πεξηγξαθή, 

αλάιπζε θαη εξκελεία ησλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ 

ρξφλνπ πνπ απνηειεί κηα απφ ηηο θπξηφηεξεο κνξθέο απαζρφιεζεο ζηνλ 

εξγαζηαθφ νξίδνληα ηεο ρψξαο καο θαζψο θαη φισλ ησλ πηπρψλ απφ ηηο 

νπνίεο δηέπεηαη κηα ηέηνηα κνξθή εξγαζίαο (ζχλαςε, εθαξκνγή, θαηαγγειία, 

ιχζε) θαη αλάιπζε ησλ ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο. 

ηελ ηξέρνπζα αγνξά εξγαζίαο ζηε ρψξα καο ε εθαξκνγή ηνπ ηχπνπ 

ζχκβαζεο νξηζκέλνπ ρξφλνπ απνηειεί ηελ πην δηαδεδνκέλε πξαθηηθή 

πξνζέγγηζεο ησλ εξγνδνηψλ πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο γηα ηθαλνπνίεζε ησλ 

εξγαζηαθψλ αλαγθψλ ησλ πξψησλ θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ην ξπζκφ αλάπηπμεο 

ηεο νηθνλνκίαο καο θαζίζηαηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν πην ηζρπξή ε 

πινπνίεζε κηαο ηέηνηαο ζρέζεο. Ζ παξαπάλσ αλάγθε ζπλήζσο ππαγνξεχεηαη 

θαη φηαλ ρξεηάδεηαη λα έρνπκε κηα απφιπηα αληαγσληζηηθή νηθνλνκία. 

Αμίδεη επίζεο λα αλαθέξνπκε φηη ηα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα θαη ε 

αικαηψδεο αχμεζε ηεο αλεξγίαο νδεγνχλ έλα κε ακειεηέν αξηζκφ εξγνδνηψλ 

ζηελ αλαδήηεζε πινπνίεζεο ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ . 

Σν γεληθφ ζπκπέξαζκα είλαη φηη κηα ζχκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ 

ρξφλνπ κπνξεί λα εθαξκνζηεί κε επηηπρία ζε ζπγθεθξηκέλεο εξγαζηαθέο 

αλάγθεο επηρεηξήζεσλ θαη γηα ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο εξγαδνκέλσλ φπσο γηα 

θάιπςε επνρηθψλ αλαγθψλ επηρεηξήζεσλ (μελνδνρεία, αεξνπνξία, ηνπξηζκφο 

θ.ι.π.) αιιά δελ ζπληζηά πάληα ηε βέιηηζηε ιχζε, θαζψο φπσο αλαθέξεηαη 

παξαθάησ, ε ζπγθεθξηκέλε κνξθή εξγαζίαο νδεγεί ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ζε 

θαηαζηξαηήγεζε ησλ δηαηάμεσλ πεξί εξγαζίαο εηο βάξνο ησλ εξγαδνκέλσλ 

θαη σζεί ηελ απαζρφιεζε ζε «εξγαζηαθφ κεζαίσλα». 
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εξκελεία ηεο ζχκβαζεο νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ηνπο αληηθεηκεληθνχο ιφγνπο 

ζπλαςήο ηεο, θαζψο θαη ε δηαθνξνπνίεζή ηεο ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε 

ζχκβαζε ανξίζηνπ ρξφλνπ θαη επηπιένλ ζηηο κνξθέο απαζρφιεζήο πνπ 

ελδείθλπληαη γηα απηνχ ηνπ είδνπο ζπκβάζεηο έηζη ψζηε λα γίλεη θαηαλνεηφ 

φηη απηέο κπνξνχλ λα ζπλεθζνχλ θαη πξνο ην ζπκθέξνλ ηνπ εξγαδφκελνπ 

αιιά θαη πξνο ην ζπκθέξνλ ηνπ εξγνδφηε ή απφ ιφγνπο πνπ λα 

δηθαηνινγνχλ ηελ νξηζκέλε δηάξθεηα. 

. Αθφκα αλαθέξεηαη ηη πξνβιέπεη ην ηζρχνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα ηηο 

ζπκβάζεηο νξηζκέλνπ ρξφλνπ θαη νξηζκέλα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ζεκεία πνπ 

επεξεάδνπλ ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο κεηαμχ εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ. 

Δπηιένλ, γίλεηαη κλεία ζηελ θαηά πεξίπησζε θαηαρξεζηηθή ζπκπεξηθνξά 

ησλ ζπκβαιινκέλσλ πιεπξψλ θαηά ηε ζχλαςε κηαο ζχκβαζεο νξηζκέλνπ 

ρξφλνπ. 

      ην δεχηεξν θεθάιαην ππάξρεη εθηελήο παξνπζίαζε ησλ ηξφπσλ θαη ησλ 

παξαγφλησλ πνπ νδεγνχλ ζε ιχζε κηαο ζχκβαζεο νξηζκέλνπ ρξφλνπ θαη ηηο  

ηθαλέο θαη αλαγθαίεο ζπλζήθεο νη νπνίεο πξέπεη λα πιεξνχληαη γηα λα 

πξαγκαηνπνηεζεί απηή ,νπφηε ε ιχζε κπνξεί λα επέιζεη είηε απηνδίθαηα κε 

ηελ εμάληιεζε ηνπ ζπκθσλεκέλνπ ρξφλνπ δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο είηε κε 

θαηαγγειία απηήο γηα ζπγθεθξηκέλνπο ιφγνπο (ζπνπδαίνπο ιφγνπο) πνπ 

αλαιχνληαη επίζεο ζην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην ηεο παξνχζαο κειέηεο. 

      ην ίδην θεθάιαην, πξνζδηνξίδεηαη ε έλλνηα , ε ζπνπδαηφηεηα θαη νη 

πηπρέο ηνπ ζπνπδαίνπ ιφγνπ σο ζνβαξνχ ιφγνπ θαηαγγειίαο ηεο 

ζχκβαζεο, έλαλ απφ ηνπο βαζηθνχο ηξφπνπο ιχζεο ηεο ζχκβαζεο θαη 

αλαιχεηαη έλα ελδεηθηηθφ ζχλνιν πεξηπηψζεσλ έηζη ψζηε λα εξκελεπηνχλ νη 

ηξφπνη εθαξκνγήο απηήο απφ ηνπο εξγνδφηεο θαη ηνπο εξγαδνκέλνπο αιιά 

θαη ζηνλ αληίπνδα ην εθαξκνζηηθφ πιαίζην κε βάζε ηελ ειιεληθή λνκνινγία 

θαη νη δπλαηφηεηεο άκπλαο ηνπ εξγαδνκέλνπ ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε. 

      Δπίζεο γίλεηαη ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηελ έλλνηα ησλ νηθνλνκηθνηερληθψλ 

ιφγσλ σο εηδηθφηεξνπ θαη εμαηξεηηθά ηζρπξνχ κεραληζκνχ θαηαγγειίαο ηεο 

ζχκβαζεο, πνπ πεγάδεη κέζα απφ ηηο αξρέο θαη ηνπο λφκνπο ηεο ζχγρξνλεο 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

     ην πξψην θεθάιαην ηεο κειέηεο  γίλεηαη αλαθνξά ζηελ ελλνηνινγηθή 
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νηθνλνκίαο αιιά θαη ηέινο ζηελ δπλαηφηεηα απνδεκίσζεο πνπ πξνβιέπεηαη 

απφ ηνλ Αζηηθφ Κψδηθα έηζη ψζηε κεηά απφ φιε απηή ηελ δηεμνδηθή κειέηε 

ηνπ εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο δεηήκαηνο ηεο ιχζεο κηαο ζχκβαζεο εξγαζίαο 

νξηζκέλνπ ρξφλνπ ζηα πιαίζηα πάληα ησλ εξγαζηαθψλ δηθαησκάησλ λα 

νδεγεζνχκε ζε ρξήζηκα ζπκπέξαζκαηα γηα ηα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ζεκεία 

θαζψο θαη ηελ ηδαληθή κνξθή ζχλαςεο εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΛΔΞΔΗ ΚΛΔΗΓΗΑ: ζχκβαζε, εξγαζία νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ιχζε, θαηαγγειία, 

κηζζσηφο, δηάξθεηα ζχκβαζεο, απφιπζε 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1ν: ΤΜΒΑΔΗ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ  

 

 

1.1  ΔΝΝΟΗΑ – ΔΡΜΖΝΔΗΑ & ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΖ ΤΜΒΑΖ   
 ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ & ΑΝΣΗΔΗΜΔΝΗΚΟ ΛΟΓΟ    
 ΤΝΑΦΖ ΣΖ 

 

     

  Ζ ζχκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ είλαη ν ηχπνο ζχκβαζεο πνπ νξίδεη 

ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο, δειαδή κηαο ζπκθσλίαο πνπ γίλεηαη αλάκεζα 

ζην κηζζσηφ θαη ζηνλ εξγνδφηε, θαη φπνπ ν κηζζσηφο πξνζθέξεη ηελ εξγαζία 

ηνπ έλαληη κηαο ζπκθσλεζείζαο ακνηβήο θαη ππφθεηηαη ζε λνκηθή θαη 

πξνζσπηθή εμάξηεζε απφ ηνλ εξγνδφηε (άξζξ. 648, 652 Α.Κ.), ε ιήμε δε ηεο 

νπνίαο γίλεηαη φηαλ επέιζεη ν ζπκθσλεκέλνο ρξφλνο δηάξθεηάο ηεο. Σν ρξνληθφ 

δηάζηεκα πνπ δηαξθεί ε ζχκβαζε θαζνξίδεηαη απφ αληηθεηκεληθνχο φξνπο (Γ. 

Λεβέληεο, Γειηίν Δξγαηηθήο Ννκνζεζίαο, Σφκνο 60, Σεχρνο 1426, Μάηνο 2004, 

ζει. 623), φπσο  ε παξέιεπζε ζπγθεθξηκέλεο εκεξνκελίαο ή απνπεξάησζε 

ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ ή πξαγκαηνπνίεζε ζπγθεθξηκέλνπ απνηειέζκαηνο. Ζ 

ζχκβαζε νξηζκέλνπ ρξφλνπ (Γ. Λεβέληεο, Γειηίν Δξγαηηθήο Ννκνζεζίαο, 

Σφκνο 59, Σεχρνο 1415, Ννέκβξεο 2003, ζει.  1523) έρεη βάζε χπαξμεο φηαλ 

γίλεηαη πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ έθηαθηεο ή πξφζθαηξεο αλάγθεο κηαο 

επηρείξεζεο ή γηα ηελ αλαπιήξσζε άιινπ απνπζηάδνληνο ιφγσ αζζελείαο ή 

άδεηαο κηζζσηνχ θαη ε ιχζε ηεο επέξρεηαη απηνδίθαηα κε ηελ ιήμε ηεο 

ζπκθσλεζείζαο εκεξνκελίαο ρσξίο πξνεηδνπνίεζε θαη θαηαβνιή 

απνδεκίσζεο. 

    Πην νπζηαζηηθά, ζα ιέγακε φηη ε χπαξμε κηαο ζχκβαζεο νξηζκέλνπ ρξφλνπ 

αηηηνινγείηαη απφ έλαλ αληηθεηκεληθφ ιφγν. Αληηθεηκεληθφο ιφγνο πθίζηαηαη 

εηδηθφηεξα: Αλ δηθαηνινγείηαη απφ ηε κνξθή ή ην είδνο ή ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ 

εξγνδφηε ή ηεο επηρείξεζεο, ή απφ εηδηθνχο ιφγνπο ή αλάγθεο, εθφζνλ ηα 

ζηνηρεία απηά πξνθχπηνπλ ακέζσο ή εκκέζσο απφ ηελ νηθεία ζχκβαζε, φπσο: 

 ε πξνζσξηλή αλαπιήξσζε κηζζσηνχ ιφγσ άδεηαο ή αζζέλεηαο, 
 ε εθηέιεζε εξγαζηψλ παξνδηθνχ ραξαθηήξα, 
 ε πξνζσξηλή ζψξεπζε εξγαζίαο, 
 ε νξηζκέλε δηάξθεηα πνπ βξίζθεηαη ζε ζπλάξηεζε κε εθπαίδεπζε ή 

θαηάξηηζε, 
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 ε νξηζκέλε δηάξθεηα πνπ γίλεηαη κε ζθνπφ ηε δηεπθφιπλζε κεηάβαζεο ηνπ 
εξγαδνκέλνπ ζε ζπλαθή απαζρφιεζε 

 ε νξηζκέλε δηάξθεηα πνπ γίλεηαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζπγθεθξηκέλνπ 
έξγνπ ή πξνγξάκκαηνο 

 ε νξηζκέλε δηάξθεηα πνπ ζπλδέεηαη κε ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο ή 
αλαθέξεηαη ζηνλ ηνκέα ησλ επηρεηξήζεσλ αεξνπνξηθψλ κεηαθνξψλ θαη 
ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ αζθνχλ δξαζηεξηφηεηεο παξνρήο ππεξεζηψλ 
αεξνδξνκίνπ εδάθνπο θαη πηήζεο. 

Ηθαλή θαη αλαγθαία ζπλζήθε γηα ηελ χπαξμε κηαο ηέηνηαο ζχκβαζεο 

είλαη ε δηάξθεηά ηεο λα είλαη ζαθψο θαζνξηζκέλε είηε γηα ην ιφγν φηη 

ζπκθσλήζεθε ξεηά ή ζησπεξά είηε γηαηί πξνθχπηεη απφ ην είδνο θαη ην ζθνπφ 

ηεο ή ηηο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο, δειαδή αλ ηθαλνπνηεί 

δηθαηνινγεκέλα επαγγεικαηηθά ζπκθέξνληα ηνπ εξγνδφηε.  Έρεη σο βαζηθφ 

ηεο  ραξαθηεξηζηηθφ φηη  ηα ζπκβαιιφκελα κέξε  γλσξίδνπλ   εθ ησλ  

πξνηέξσλ  θαη  επαθξηβψο  ην  ρξνληθφ  ζεκείν  ηεο  ιήμεο  ηεο (Γ. Εεξδειήο, 

Σν δίθαην ηεο θαηαγγειίαο, Δθδφζεηο αθθνπια, Αζήλα-Κνκνηελή 2002, ζει. 

39) 

  Απφ ηε κηα κεξηά ην βέβαην ηεο ιήμεο ηεο ζηνλ θαζνξηζκέλν ρξφλν θαη απφ 

ηελ άιιε ε απηνδίθαηε ιχζε ηεο απνηεινχλ ηα δχν θχξηα ραξαθηεξηζηηθά 

ζηνηρεία ηεο ζχκβαζεο νξηζκέλνπ ρξφλνπ. 

     Γηα λα ραξαθηεξηζηεί έλαο κηζζσηφο σο ζπκβαζηνχρνο νξηζκέλνπ ρξφλνπ 

ππάξρνπλ νξηζκέλεο  βαζηθέο πξνυπνζέζεηο.  Πξσηίζησο,  ε ζχκβαζε πξέπεη  

λα έρεη ζπκθσλεζεί  γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ή ε δηάξθεηά ηεο λα είλαη 

ζαθψο θαζνξηζκέλε κε άιιν ηξφπν ή λα πξνθχπηεη φπσο είπακε πξσηχηεξα 

απφ αληηθεηκεληθνχο φξνπο. Ζ ζχκβαζε νξηζκέλνπ ρξφλνπ εμνκνηψλεηαη θαη κε 

ηε ζχκβαζε έξγνπ ή κε νπνηαδήπνηε άιιε ζρέζε πνπ ζαθψο παξαπέκπεη ζε 

εμαξηεκέλε εξγαζία. 

       Ο αληηζπκβαιιφκελνο κε ηνλ εξγνδφηε κε ζχκβαζε νξηζκέλνπ ρξφλνπ 

πξέπεη έρεη κνξθή θπζηθνχ πξνζψπνπ θαη ε λνκηθή ζρέζε κε ηνλ εθάζηνηε 

εξγνδφηε είλαη αλαγθαίν λα έρεη ζπλαθζεί επζέσο κεηαμχ ηνπο ρσξίο ηελ 

παξεκβνιή θάπνηνπ ηξίηνπ. Ζ λνκηθή απηή δέζκεπζε εξκελεχεηαη θαη εθθξάδεηαη 

είηε σο απιή ζρέζε εξγαζίαο είηε κε έγγξαθε ζχκβαζε εξγαζίαο (Γ. Λεβέληεο, 

Γειηίν Δξγαηηθήο Ννκνζεζίαο, Σφκνο 60, Σεχρνο 1435, Οθηψβξεο 2004, ζει.  

1386). 

 Ζ ζχκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ θαηαξηίδεηαη εγγξάθσο εληφο 

δχν κελψλ απφ ηελ αλάιεςε ηεο εξγαζίαο. ε πεξίπησζε κεηαβνιήο ησλ 
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ζηνηρείσλ ηεο ζχκβαζεο, απηή θαηαξηίδεηαη κέζα ζε έλα κήλα απφ ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε    ηεο    κεηαβνιήο.    ην    έληππν    ηεο    αλαγγειίαο    

πξφζιεςεο πεξηνξηζκέλνπ ρξφλνπ ή έξγνπ γίλεηαη επηπιένλ κλεία ηνπ 

αλάινγνπ πεξηνξηζκνχ, φπσο είλαη απηή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ. 

ε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη θαηαξηηζζεί εγγξάθσο ζχκβαζε εξγαζίαο 

ν εξγνδφηεο  έρεη  ηελ  δπλαηφηεηα  λα  παξαδίδεη  ζηνλ  πξνζιεθζέληα  

κηζζσηφ ηελ «Γλσζηνπνίεζε» ησλ φξσλ εξγαζίαο ζε δηάζηεκα δχν κελψλ 

απφ ηελ έλαξμε ηεο εξγαζίαο. Απφ ηελ άιιε κεξηά ν εξγνδφηεο ππνρξενχηαη 

ζχκθσλα κε ην ΠΓ  164/2004, θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 5, παξ. 3 απηνχ, λα 

παξαδίδεη ζηνλ εξγαδφκελν αληίγξαθν ηεο νξηζκέλεο δηάξθεηαο ηεο 

ζχκβαζεο θαη εληφο νθηψ (8) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ λα ππνβάιιεη ζην 

Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα «ΔΡΓΑΝΖ» ην έληππν «Δ9- χκβαζε εξγαζίαο 

κεξηθήο απαζρφιεζεο θαη εθ πεξηηξνπήο εξγαζίαο» κε επηζπλαπηφκελε 

(ζθαλαξηζκέλε) ηε ζχκβαζε ηελ νπνία έρνπλ ππνγξάςεη θαη ηα δπν κέξε. 

 

1.1.1 Με ζπλδξνκή αληηθεηκεληθνχ ιφγνπ γηα ζχλαςε νξηζκέλνπ ρξφλνπ.   

χλαςε δηαδνρηθψλ ζπκβάζεσλ 

     

    ε πεξίπησζε κε ζπλδξνκήο αληηθεηκεληθνχ ιφγνπ, φπσο αλαθεξζήθακε 

ζε απηφλ πξσηχηεξα θαη εθφζνλ ε ρξνληθή δηάξθεηα ησλ δηαδνρηθψλ 

ζπκβάζεσλ ή ζρέζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ ππεξβαίλεη ζπλνιηθά ηα 

ηξία (3) έηε, ηεθκαίξεηαη φηη κε απηέο επηδηψθεηαη ε θάιπςε πάγησλ θαη 

δηαξθψλ αλαγθψλ ηεο επηρείξεζεο ή εθκεηάιιεπζεο κε ζπλέπεηα ηε 

κεηαηξνπή απηψλ ζε ζπκβάζεηο ή ζρέζεηο εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξφλνπ. Αλ 

ζην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ ηξηψλ (3) εηψλ ν αξηζκφο ησλ αλαλεψζεσλ, ησλ 

δηαδνρηθψλ ζπκβάζεσλ ή ζρέζεσλ εξγαζίαο ππεξβαίλεη ηηο ηξεηο (3), 

ηεθκαίξεηαη φηη κε απηέο επηδηψθεηαη ε θάιπςε πάγησλ θαη δηαξθψλ αλαγθψλ 

ηεο επηρείξεζεο ή εθκεηάιιεπζεο κε ζπλέπεηα ηε κεηαηξνπή ησλ 

ζπκβάζεσλ απηψλ ζε ζπκβάζεηο ή ζρέζεηο εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξφλνπ. Σν 

βάξνο ηεο αληαπφδεημεο ζε θάζε πεξίπησζε θέξεη ν εξγνδφηεο. 

     Γηαδνρηθέο ζεσξνχληαη νη ζπκβάζεηο ή ζρέζεηο εξγαζίαο νξηζκέλνπ 

ρξφλνπ πνπ θαηαξηίδνληαη κεηαμχ ηνπ ίδηνπ εξγνδφηε θαη ηνπ ίδηνπ 

εξγαδφκελνπ, κε ηνπο ίδηνπο ή παξεκθεξείο φξνπο εξγαζίαο θαη δελ 

κεζνιαβεί κεηαμχ ηνπο ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ ζαξάληα πέληε 
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(45) εκεξψλ, ζηηο νπνίεο ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη κε εξγάζηκεο εκέξεο. 

Πξνθεηκέλνπ πεξί νκίινπ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ ζηελ έλλνηα ηνπ φξνπ "ίδηνπ εξγνδφηε" 

πεξηιακβάλνληαη θαη νη επηρεηξήζεηο ηνπ νκίινπ ζχκβαζεο. 

     Όηαλ ζπλάπηνληαη αιιεπάιιειεο ζπκβάζεηο εξγαζίαο νξηζκέλεο ρξνληθήο 

δηάξθεηαο, αλ ν θαζνξηζκφο ηεο δηάξθεηαο ηνπο δελ δηθαηνινγείηαη απφ ηε θχζε ή 

ην είδνο ή ην ζθνπφ ηεο εξγαζίαο ή δελ ππαγνξεχεηαη απφ εηδηθφ ιφγν, πνπ 

αλάγεηαη ηδίσο ζηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρεηξήζεσο, αιιά έρεη 

ηεζεί κε ζθνπφ ηελ θαηαζηξαηήγεζε ησλ δηαηάμεσλ πεξί ππνρξεσηηθήο 

θαηαγγειίαο ησλ αφξηζηνπ ρξφλνπ, αλαθχπηεη αθπξφηεηα σο πξνο ηνλ 

θαζνξηζκφ νξηζκέλεο ρξνληθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο θαη ζεσξείηαη φηη ηφηε 

θαηαξηίζηεθε εληαία ζχκβαζε αφξηζηνπ ρξφλνπ, επί ηεο νπνίαο δελ είλαη δπλαηή 

ε απφιπζε ηνπ εξγαδνκέλνπ ρσξίο θαηαγγειία θαη θαηαβνιή ηεο λφκηκεο 

απνδεκίσζεο. 
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1.1.2 ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΚΑΗ   

ΠΑΡΑΓΟΖ ΣΖ ΣΟΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ 

 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ  

ηνλ Πεηξαηά ζήκεξα ηελ ……………….. κεηαμχ ηνπ ………………………. πνπ 

δηαηεξεί …………. (επηρείξεζε, γξαθείν θιπ) ζηε ………………….., νδφο 

………………………. θαη ηνπ …………………… θαηνίθνπ…………………… 

ζπκθσλνχληαη ηα εμήο:  

Η. Ο πξψηνο απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο (εξγνδφηεο), πξνζιακβάλεη ην δεχηεξν 

ζπκβαιιφκελν (κηζζσηφ) ζηελ επηρείξεζή ηνπ σο …………………………… 

(ππάιιειν, εξγάηε θιπ), γηα λα απαζρνιείηαη σο …………………………. 

(ινγηζηήο, ηακίαο, πσιεηήο θιπ).  

ΗΗ. Ζ πξφζιεςε γίλεηαη γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, δειαδή απφ …………. 

κέρξη ………………..… Όηαλ ιήμεη ε αλσηέξσ εκεξνκελία, ε ζχκβαζε εξγαζίαο 

ζα ζεσξείηαη φηη ιχεηαη απηνδηθαίσο, ρσξίο νπνηαδήπνηε πξνεηδνπνίεζε ή 

απνδεκίσζε (ή γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ……………………….. κεηά ην πέξαο 

ηνπ νπνίνπ ζα ζεσξείηαη φηη ιχεηαη απηνδηθαίσο, ρσξίο νπνηαδήπνηε 

πξνεηδνπνίεζε ή απνδεκίσζε).  

ΗΗΗ. Πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ νξηζκέλνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ή πξηλ απφ ηελ 

εθηέιεζε ή απνπεξάησζε ηνπ νξηζκέλνπ έξγνπ, ε ζχκβαζε ιχεηαη κφλν γηα 

ζπνπδαίν ιφγν, ζχκθσλα κε ην άξζξν 672 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα.  

Σν παξφλ έγηλε ζε δχν αληίηππα θαη ν θαζέλαο απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο έιαβε 

απφ έλα αληίηππν.  

 Οη πκβαιιφκελνη  

  

Γηα ηελ Δπηρείξεζε                                            Ο Δξγαδφκελνο 
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   Αληίγξαθν ηεο ζπκθσλίαο απηήο γηα ηε ζχλαςε ζχκβαζεο εξγαζίαο 

νξηζκέλνπ ρξφλνπ πξέπεη λα παξαδίδεηαη ζηνλ εξγαδφκελν ακειιεηί κεηά ηελ 

έλαξμε ηεο πξνζθνξάο ηεο εξγαζίαο ηνπ. Ο έγγξαθνο ηχπνο ηεο αλσηέξσ 

ζπκθσλίαο δελ είλαη απαξαίηεηνο, φηαλ ε αλαλέσζε ηεο ζχκβαζεο ή ζρέζεο 

εξγαζίαο έρεη εληειψο επθαηξηαθφ ραξαθηήξα θαη δελ έρεη δηάξθεηα κεγαιχηεξε 

ησλ δέθα (10) εξγάζηκσλ εκεξψλ (Άξζξν 41, Ν.3986/2011). 

 

 
1.2 Ζ ΔΝΝΟΗΑ ΣΖ ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΟΡΗΣΟΤ ΥΡΟΝΟΤ-    
ΓΗΑΥΧΡΗΜΟ  ΤΜΒΑΔΧΝ  ΔΡΓΑΗΑ ΑΟΡΗΣΟΤ  ΚΑΗ  ΟΡΗΜΔΝΟΤ  
ΥΡΟΝΟΤ  
 

Γηα λα γίλεη θαιχηεξα αληηιεπηή ε δηάθξηζε κεηαμχ ησλ ζπκβάζεσλ 

εξγαζίαο ανξίζηνπ θαη νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ζε ζχγθξηζε κε ηνλ κηζζσηφ κε 

ζχκβαζε νξηζκέλνπ ρξφλνπ, εξγαδφκελνο ανξίζηνπ ρξφλνπ ζεσξείηαη θάζε 

θπζηθφ πξφζσπν πνπ έρεη ζχκβαζε ή ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ανξίζηνπ 

ρξφλνπ ζε έλαλ θνξέα ή επηρείξεζε. Ζ ζχκβαζε εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξφλνπ 

γίλεηαη φηαλ δελ πξνδηαγξάθεηαη απφ ηελ αξρή ν ρξφλνο δηάξθεηάο  ηεο 

δίλνληαο ην δηθαίσκα έηζη ζηνλ εξγαδφκελν λα δηαηεξήζεη ηε ζέζε εξγαζίαο 

γηα αθαζφξηζην ρξφλν, δειαδή γηα φζν ρξφλν δελ ζπληξέρεη θάπνηνο ζνβαξφο 

ιφγνο πνπ λα δηθαηνινγεί ηελ απνκάθξπλζή ηνπ απφ ηελ επηρείξεζε θαη ιήγεη 

κφλν κε θαηαγγειία πνπ γίλεηαη είηε απφ ηνλ εξγνδφηε είηε απφ ηνλ κηζζσηφ. 

Δίλαη νκνινγνπκέλσο θνηλά απνδεθηφ φηη (Πξννίκην ηεο πκθσλίαο – 

Πιαίζην πνπ ππνγξάθεθε κεηαμχ ησλ δηεπαγγεικαηηθψλ  επξσπατθψλ 

νξγαλψζεσλ γηα ηηο ζπκβάζεηο νξηζκέλνπ ρξφλνπ. 12ν Ννκηθφ Γειηίν, 

Ηνχληνο 1999), ε ζχκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ απνηειεί ηελ εμαίξεζε 

ζηνλ θαλφλα πνπ είλαη ε ζχκβαζε εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξφλνπ ε νπνία 

απνηειεί ηελ ζπλήζε θαη πην δηαδεδνκέλε κνξθή απαζρφιεζεο. Ζ ηειεπηαία 

φπσο εθηηκνχλ νη θνηλσληθνί εηαίξνη ζε επξσπατθφ επίπεδν ζπκβάιιεη ζηελ 

πνηφηεηα δσήο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη βειηηψλεη ηελ απφδνζε απμάλνληαο ηα 

θίλεηξα γηα βειηηζηνπνίεζε ζηελ εξγαζία . Απηφ νθείιεηαη θαηά πξψην ιφγν 

ζην γεγνλφο φηη νη κηζζσηνί ανξίζηνπ ρξφλνπ ζπλήζσο ιακβάλνπλ 

πςειφηεξεο ακνηβέο απφ ην έθηαθην πξνζσπηθφ θαη θαηά δεχηεξν απφ ηε 

βεβαηφηεηα πνπ πξνθχπηεη ζην εξγαζηαθφ ηνπο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο 
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πξνζσξηλά εξγαδνκέλνπο. 

 

1.2.1 ΑΡΥΖ ΣΖ ΜΖ ΓΗΑΚΡΗΖ - ΣΟ ΗΥΤΟΝ ΝΟΜΟΘΔΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 

 

      ην πιαίζην ηεο ελαξκφληζεο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο κε απηήλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε Διιάδα εμέδσζε αξρηθά ην Π.Γ. 81/2003 θαη 

θαηφπηλ ην Π.Γ. 180/2004 κε ην νπνίν επήιζαλ ηξνπνπνηήζεηο ζην αλσηέξσ 

αξρηθψο εθδνζέλ πξνεδξηθφ δηάηαγκα. θνπφο ηνπ Π.Γ. 81/2003 θαζψο θαη 

ηνπ Π.Γ. 180/2004 είλαη ε πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο πξνο ηηο 

δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 99/70/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 28εο Ηνπλίνπ 1999 

ζρεηηθά κε ηε ζπκθσλία πιαίζην γηα ηελ εξγαζία νξηζκέλνπ ρξφλνπ πνπ 

ζπλήθζε κεηαμχ ησλ δηεπαγγεικαηηθψλ νξγαλψζεσλ γεληθνχ ραξαθηήξα 

CES, UNICE θαη CEEP (E.E.L. 175/10-7-1999), κε ηελ νπνία επηδηψθεηαη ε 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ κε ηελ εθαξκνγή 

ηεο αξρήο ηεο κε δηάθξηζεο ζε ζρέζε κε ηελ εξγαζία ανξίζηνπ ρξφλνπ θαη 

ζεζπίδνληαη δηαηάμεηο γηα λα απνηξαπεί ηπρφλ θαηάρξεζε πνπ πξνθαιείηαη 

απφ ηε ρξεζηκνπνίεζε δηαδνρηθψλ ζπκβάζεσλ ή ζρέζεσλ εξγαζίαο 

νξηζκέλνπ ρξφλνπ. Οη ξπζκίζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηα ελ ιφγσ 

λνκνζεηήκαηα εθαξκφδνληαη επί ησλ εξγαδνκέλσλ κε ζρέζε εμαξηεκέλεο 

εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ζπκπεξηιακβαλφκελσλ θαη 

ησλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ πνπ είλαη εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ 

Αζελψλ. 

     Γηα λα απνηξαπνχλ φπσο πξνείπακε ηέηνηνπ είδνπο δηαθξίζεηο ζε βάξνο 

ησλ εξγαδνκέλσλ νξηζκέλνπ ρξφλνπ έρεη ζεζκνζεηεζεί ην ΠΓ 164/2004 

άξζξν 4, φπνπ θαζνξίδεηαη ε αξρή ηεο κε δηάθξηζεο πνπ ηίζεηαη σο κέηξν 

πξνζηαζίαο ησλ ζπκβαζηνχρσλ νξηζκέλνπ ρξφλνπ ζε φ,ηη αθνξά ηνπο 

φξνπο θαη ηηο ζπλζήθεο απαζρφιεζήο ηνπο έλαληη ησλ κηζζσηψλ πνπ 

παξέρνπλ ππεξεζίεο κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξφλνπ (Γ. 

Λεβέληεο, Γειηίν Δξγαηηθήο Ννκνζεζίαο, Σφκνο 60, Σεχρνο 1435, 

Οθηψβξεο 2004, ζει. 1388). 

     Ζ ίζε απηή κεηαρείξηζε ησλ παξαπάλσ έλαληη ησλ ππνινίπσλ 

εξγαδνκέλσλ δελ πξέπεη λα δηαηαξάζζεηαη απφ ην γεγνλφο φηη ε ζχκβαζή 

ηνπο είλαη νξηζκέλνπ ρξφλνπ. ε ηνχην ην ζεκείν ζα πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη 

παξφιν πνπ ε πξνυπεξεζία ησλ ελ ιφγσ κηζζσηψλ θαη νη ζπλζήθεο 
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απαζρφιεζήο ηνπο δηακνξθψλνληαη θαη πξνζαξκφδνληαη κε γλψκνλα ηελ 

αξρή ηεο νξηζκέλεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζήο ηνπο εληνχηνηο ε αλαγλψξηζε 

απηήο ηεο πξνυπεξεζίαο πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί ν αληίζηνηρνο 

κηζζφο ηνπο ή λα αλαδεηεζνχλ ινηπά δηθαηψκαηά ηνπο πνπ πξνθχπηνπλ απφ  

ηνλ ρξφλν ππεξεζίαο ή πξνυπεξεζίαο ζηνλ ίδην ή ζε ηξίηνπο εξγνδφηεο δελ 

δηαθέξεη απφ ηηο αληίζηνηρεο δηαδηθαζίεο αλαγλψξηζεο ηεο πξνυπεξεζίαο 

ησλ κηζζσηψλ πνπ ζπλδένληαη κε εμαξηεκέλε ζρέζε εξγαζίαο ανξίζηνπ 

ρξφλνπ. 

 

  
1.3  ΜΟΡΦΔ  ΑΠΑΥΟΛΖΖ   ΜΔ ΤΜΒΑΔΗ ΟΡΗΜΔΝΟΤ  
       ΥΡΟΝΟΤ(ΠΛΖΝ ΣΖ ΠΛΖΡΟΤ ΑΠΑΥΟΛΖΖ) 
 
1.3.1 ΜΔΡΗΚΖ ΑΠΑΥΟΛΖΖ 

        

        χκβαζε κεξηθήο απαζρφιεζεο είλαη εθείλε θαηά ηελ νπνία ν 

εξγαδφκελνο ζπκθσλεί κε ηνλ εξγνδφηε ηνπ λα πξνζθέξεη εξγαζία κε 

ιηγφηεξεο (έλαληη ηνπ λνκίκνπ ή ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ) ψξεο εξγαζίαο ηελ 

εκέξα ή ιηγφηεξεο εκέξεο ηελ εβδνκάδα, έλαληη κηθξφηεξεο ακνηβήο (Μ. 

Λενληαξήο, Δξγαηηθφ Γίθαην, Δθδφζεηο Πάκηζνο , Αζήλα 2004, Σφκνο Α, 

πξγξ. 153, ζει. 469). Σέηνηα ζχκβαζε ζπλάπηεηαη  ζπλεζέζηεξα γηα 

νξηζκέλν ρξφλν ιφγσ ηεο θχζεσο ηεο. Ζ ζπκθσλία γηα κεξηθή απαζρφιεζε 

γίλεηαη εγγξάθσο είηε απφ ηελ αξρή είηε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζρέζεο 

εξγαζίαο θαη γηα θάζε κηζζσηφ πξέπεη  λα γίλεη ρσξηζηή αηνκηθή ζπκθσλία. 

Ζ έγγξαθε αηνκηθή ζχκβαζε πεξηιακβάλεη ηα αλαγλσξηζηηθά ζηνηρεία ησλ 

ζπκβαιινκέλσλ,φπσο ηα ζηνηρεία ηαπηνπνίεζεο, ηνλ ηφπν παξνρήο ηεο 

εξγαζίαο, ηελ έδξα ηεο επηρείξεζεο ή ηελ δηεχζπλζε ηνπ εξγνδφηε, ην ρξφλν 

απαζρφιεζεο, ηνλ ηξφπν θαηαλνκήο θαη ηηο πεξηφδνπο εξγαζίαο, ηνλ ηξφπν 

ακνηβήο θαη ηπρφλ φξνπο ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο.  

     Ζ παξνρή ηεο ζπκθσλεζείζαο εξγαζίαο πξέπεη λα είλαη ζπλερφκελε θαη 

λα παξέρεηαη κηα θνξά ηελ εκέξα. Ο εξγνδφηεο δελ έρεη αμίσζε γηα παξνρή 

εξγαζίαο πέξα απφ ηε ζπκθσλεκέλε φηαλ ν απαζρνινχκελνο έρεη θαη άιιε 

απαζρφιεζε ή βαξχλεηαη κε νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο. Ο ρξφλνο ηεο 

κεξηθήο απαζρφιεζεο ιακβάλεηαη ππφςε θαη σο ρξφλνο πξνυπεξεζίαο, 

δειαδή ζε κηα εκέξα πξνυπεξεζίαο αληηζηνηρνχλ ζε ζχλνιν νθηψ (8) 
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εξγάζηκεο ψξεο. Μεξηθή απαζρφιεζε κε ζρέζε ηδησηηθνχ δηθαίνπ 

επηηξέπεηαη θαη ζηηο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο, ηνπο νξγαληζκνχο θαη ηνπο 

ινηπνχο θνξείο ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα κε εμαίξεζε ην Γεκφζην θαη 

ηα Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (ΝΠΓΓ). 

Οη απνδνρέο ησλ κηζζσηψλ κεξηθήο απαζρφιεζεο νξηζκέλνπ ρξφλνπ δελ 

κπνξεί λα είλαη θαηψηεξεο απφ ηηο λφκηκεο, είλαη φκσο κεησκέλεο αλάινγα κε 

ην σξάξην απαζρφιεζεο (βι. ηελ ηζηνζειίδα www.gsee.gr κε ζέκα ηηο 

απνδνρέο ησλ κεξηθψο απαζρνινπκέλσλ). Οη κηζζσηνί κε ζχκβαζε κεξηθήο 

απαζρφιεζεο δηθαηνχληαη φια ηα δψξα θαη ηα επηδφκαηα πνπ δηθαηνχληαη θαη 

νη κηζζσηνί, θαζψο επίζεο ηηο λφκηκεο πξνζαπμήζεηο θαηά ηελ Κπξηαθή ή 

άιιε κέξα αξγίαο ή θαηά ηελ λπρηεξηλή εξγαζία. 

 

1.3.2 ΔΚ ΠΔΡΗΣΡΟΠΖ ΔΡΓΑΗΑ 

 

Μηα ζχκβαζε ζεσξείηαη εθ πεξηηξνπήο φηαλ θαηά ηελ ζχζηαζή ηεο θαη ηελ 

δηάξθεηά ηεο ν εξγνδφηεο θαη ν κηζζσηφο κπνξνχλ κε έγγξαθε αηνκηθή 

ζχκβαζε λα ζπκθσλήζνπλ θάζε κνξθή απαζρφιεζεο ε νπνία δελ 

ππεξβαίλεη ηηο 3 εκέξεο εβδνκαδηαία γηαηί ηφηε παξαπέκπεη φηη ε ζχκβαζε 

είλαη κεξηθήο απαζρφιεζεο. Γηα λα  είλαη  έγθπξε  ε  ζχκβαζε  απαηηείηαη  λα  

ππάξρεη έγγξαθε ζπκθσλία θαη ζαθήο πξνθαζνξηζκφο ηνπ ρξφλνπ 

εξγαζίαο θαη ηεο ακνηβήο. 

ηελ έγγξαθε ζπκθσλία πξέπεη λα αλαγξάθνληαη φζα ζηνηρεία 

αλαγξάθνληαη θαη ζηελ αληίζηνηρε ηεο κεξηθήο απαζρφιεζεο θαζψο θαη νη 

ζπγθεθξηκέλεο εκέξεο ηεο βδνκάδαο θαηά ηηο νπνίεο ζα απαζρνιεζεί ν 

εξγαδφκελνο ζηελ επηρείξεζε. 

          Αμίδεη λα ζεκεησζέη φηη νη απνδνρέο ησλ εθ πεξηηξνπήο κηζζσηψλ 

αληηζηνηρνχλ ζηνλ ρξφλν ηεο απαζρφιεζήο ηνπο αλάινγα κε ηηο εκέξεο 

εξγαζίαο ηνπο. Γηα ηνπο απαζρνινχκελνπο κε απηή ηε ζρέζε εξγαζίαο 

ηζρχνπλ φια ηα δψξα, επηδφκαηα θαη πξνζαπμήζεηο πνπ ηζρχνπλ ηφζν γηα 

ηνπο κεξηθψο απαζρνινχκελνπο, φζν θαη γηα ηνπο εξγαδφκελνπο κε πιήξε 

απαζρφιεζε.  
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1.4. ΟΗ ΤΜΒΑΔΗ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ – ΘΔΣΗΚΔ ΚΑΗ   

      ΑΡΝΖΣΗΚΔ ΠΣΤΥΔ 

 

    Οη ζπκβάζεηο εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξφλνπ απνηεινχζαλ ηελ 

πην δηαδεδνκέλε κνξθή απαζρφιεζεο, θαζψο αθελφο κελ εμαζθάιηδαλ ηελ 

ζπλερή ελαζρφιεζε ηνπ εξγαδνκέλνπ κέρξηο φηνπ ζπληξέμεη ηνπιάρηζηνλ 

έλαο ζνβαξφο ιφγνο θαη ν εξγνδφηεο πξνρσξήζεη ζηελ ιχζε ηεο ζχκβαζεο 

θαη αθεηέξνπ ε  µε  χπαξμε  θαλφλσλ  πεξηνξηζκνχ ηεο ειεπζεξίαο  ηνπ  

εξγνδφηε  λα  ηελ θαηαγγείιεη  µνλνµεξψο  ηελ θαζηζηνχζε επηζπµεηή αθφµα 

θαη  γηα ηνλ ίδην ηνλ εξγνδφηε. 

Λφγσ αθφκα ησλ θελψλ ηεο λνκνζεζίαο θαη ηνπ ειιηπνχο ειέγρνπ ησλ 

Δπηζεσξήζεσλ Δξγαζίαο νπζηαζηηθά δελ έρνπλ θαηνρπξσζεί δηθαηψκαηα ησλ 

εξγαδνκέλσλ κε ζπκβάζεηο νξηζκέλνπ ρξφλνπ ηα νπνία ηππηθά θαη νπζηαζηηθά 

έρνπλ αλαγλσξηζηεί (Βι. ηελ  ηζηνζειίδα  «www.inegsee.gr/enimerwsi-79-

doc3.htm»,  µε  ζέµα  πνηφηεηα εξγαζηαθήο δσήο θαη πξνζσξηλή 

απαζρφιεζε)  

Έηζη  νη  επηρεηξήζεηο  ζπρλά  ηνπο  απνθιείνπλ  απφ  ηα  πξνγξάµµαηα  

επαγγειµαηηθήο θαηάξηηζεο    δηαηεξψληαο    ην    επίπεδν    εθπαίδεπζήο    

ηνπο    ζε    ραµειά    επίπεδα  µε απνηέιεζµα  ηελ  ζπρλή  ελαιιαγή  ηνπ  ελ  

ιφγσ  εξγαηηθνχ  δπλαµηθνχ  αλάµεζα  ζε θαζεζηψο απαζρφιεζεο θαη 

Με ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ ,φκσο νη ζπλζήθεο κεηαβιήζεθαλ κε ηελ 

επηβνιή πεξηνξηζκψλ ζηελ ειεπζεξία θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο ανξίζηνπ 

ρξφλνπ ,νπφηε θαη θαηά ζπλέπεηα απμήζεθε ην ελδηαθέξνλ ηεο εξγνδνηηθήο 

πιεπξάο λα ζπλάπηεη (κία ή πεξηζζφηεξεο δηαδνρηθέο) ζπκβάζεηο νξηζκέλνπ 

ρξφλνπ, ζπλερίδνληαο φκσο λα απνηεινχλ ηελ εμαίξεζε θαη νη ζπκβάζεηο 

ανξίζηνπ ρξφλνπ ηε ζπλήζε κνξθή εξγαζίαο. Έηζη ν εξγνδφηεο αξέζθεηαη λα 

ζπλάπηεη απηή ηε ζπγθεθξηκέλε κνξθή ζχκβαζεο εξγαζίαο, αθνχ ε αλαλέσζε 

ή κε ηεο ζχκβαζεο κεηά ηε ιήμε ηεο νξηζκέλεο δηάξθεηαο ελαπφθεηηαη ζηελ 

θξίζε ηνπ εξγνδφηε θαη θπζηθά ζηελ «θαιή ζπκπεξηθνξά» πνπ ζα δείμεη ν 

εξγαδφκελνο θαηά  ηε δηάξθεηα  ηεο  ζχκβαζεο (∆. Εεξδειήο, Σν δίθαην ηεο 

θαηαγγειίαο ηεο ζχµβαζεο εμαξηεµέλεο εξγαζίαο Δθδφζεηο αθθνπια, Αζήλα-

Κνµνηελή 2002, ζει. 588). Απηφ ην γεγνλφο  φκσο θαζηζηά  ηνλ  εξγαδφκελν 

αδχλακν λα πξναζπίζεη ην ζπκθέξνλ ηνπ γηα δηαξθή απαζρφιεζε θαη 

δηαηήξεζε ηεο ζέζεο εξγαζίαο πνπ ζα απνθηήζεη. 
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αλεξγίαο (Βι. ηελ ηζηνζειίδα «www.papaki.panteion.gr», µε ζέµα πνιηηηθή θαη 

νηθνλνµία) 

Οη εξγαδφκελνη κε ζπκβάζεηο νξηζκέλνπ ρξφλνπ απνιακβάλνπλ 

ρακειφηεξεο ακνηβέο απφ ηνπο αληίζηνηρνπο εξγαδφκελνπο ανξίζηνπ ρξφλνπ 

ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη δε ιακβάλνπλ ηα επηδφκαηα πνιπεηίαο πνπ απμάλνπλ 

ηνλ κηζζφ αλ θαη δηαηεξνχλ ηα ίδηα δηθαηψκαηα σο πξνο ηηο βαζηθέο απνδνρέο 

ζε ζρέζε κε ηνπο εξγαδνκέλνπο ανξίζηνπ ρξφλνπ. Ζ  θαηνρχξσζε  ηνπ  

δηθαηψµαηνο  ηεο  εηήζηαο  άδεηαο  µε  απνδνρέο πξνυπνζέηεη  ηελ  ζπλερή  

δσδεθάµελε  απαζρφιεζε  ζηνλ  ίδην  εξγνδφηε  γεγνλφο  πνπ απνθιείεη  ην  

µεγαιχηεξν  πνζνζηφ  ησλ  ζπµβαζηνχρσλ  νξηζµέλνπ  ρξφλνπ  απφ  ηελ 

ρξήζε απηνχ ηνπ δηθαηψµαηνο.  

Σέινο ε ιήμε ησλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ κε ηελ 

παξέιεπζε ηεο ζπκθσλεκέλεο δηάξθεηαο δελ ζηνηρεηνζεηεί δηθαίσκα ζηελ 

απνδεκίσζε γηα ηνλ κηζζσηφ (Νηάζηνο, Δξγαηηθφ ∆ηθνλνµηθφ ∆ίθαην, Έθδνζε 

4, Σφµνο Β, πξγξ. 537, ζει. 872). Όια απηά ζε ζπλδπαζκφ κε ην ρακειφ 

θφζηνο πνπ ζπλεπάγεηαη ε απαζρφιεζε ηνπ εξγαδνκέλνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ 

απνηειεί θίλεηξν γηα ηηο επηρεηξήζεηο γηα ηελ πξνζθπγή ζε απηνχ ηνπ είδνπο 

ηηο ζπκβάζεηο. 

Παξ’ φιεο ηηο θαηαρξήζεηο πνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ ζε βάξνο ησλ 

εξγαδνκέλσλ κε ζπκβάζεηο νξηζκέλνπ ρξφλνπ ή θάπνηα αδχλακα ζεκεία 

απηψλ ησλ ζπκβάζεσλ ππάξρνπλ θαη ζεηηθά ζηνηρεία: α) ε πξνθαζνξηζκέλε 

εκεξνκελία ιήμεο ηεο ζρέζεο - αθνχ ινηπφλ θαη ηα δπν κέξε γλσξίδνπλ 

επαθξηβψο εθ ησλ πξνηέξσλ ην ρξνληθφ ζεκείν ιήμεο απηήο κπνξνχλ έγθαηξα 

λα πξνβνχλ ζηηο θαηάιιειεο ελέξγεηεο γηα   ηε   κεηά   ηε   ιήμε   ηεο 

ζχκβαζεο δηαζθάιηζεο   ησλ   ζπκθεξφλησλ   ηνπο (∆.    Εεξδειήο,   Σν   

δίθαην    ηεο    θαηαγγειίαο   ηεο    ζχµβαζεο   εμαξηεµέλεο    εξγαζίαο,  

Δθδφζεηο αθθνπια, Αζήλα-Κνµνηελή 2002, ζει. 37).   Έηζη ν εξγαδφκελνο 

κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζε έγθαηξε αλαδήηεζε λέαο ζέζεο εξγαζίαο θάηη πνπ 

δελ κπνξεί λα πξνβιεθζεί ζε αληίζηνηρε ζχκβαζε εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξφλνπ. 

β) ε θάιπςε ζέζεσλ εξγαζίαο απφ άηνκα πνπ πεξηνξηζκνχο ζην 

σξάξην εξγαζίαο ιφγσ άιισλ ππνρξεψζεσλ - νη ζπκβάζεηο νξηζκέλνπ 

ρξφλνπ απνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν ηεο απαζρφιεζεο ζε νξηζκέλνπο 

ηνκείο επαγγεικάησλ πνπ εμππεξεηεί θαη ηνπο εξγνδφηεο θαη ηνπο 

εξγαδνκέλνπο, φπσο είλαη νη γπλαίθεο-κεηέξεο απαζρνινχκελεο, νη νπνίεο δε 
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δηαζέηνπλ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο πεξηνξηζκέλν ρξφλν γηα λα εξγαζηνχλ θαη 

απηφ ιφγσ νηθνγελεηαθψλ ππνρξεψζεσλ ή γηα ιφγνπο πγείαο, φπσο ε έιεπζε 

ελφο παηδηνχ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν νη ζπκβάζεηο εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ 

έρνπλ ζπληειέζεη ζηελ κείσζε ηεο αλεξγίαο. 

 

 

        1.5  ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ ΚΑΣΑΥΡΖΣΗΚΖ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ ΚΑΣΑ ΣΖΝ   

               ΤΝΑΦΖ  ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

 

α) Καηά ηε δηάξθεηα ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ 

 

    Όπσο αλαθεξζήθακε πξσηχηεξα είλαη αξθεηνί νη ιφγνη πνπ δίλνπλ ζηνπο 

εξγνδφηεο ην ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα λα ζηξέθνληαη θαηά ηελ δηάξθεηα 

πξφζιεςεο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζηε ζχλαςε ζχκβαζεο νξηζκέλνπ ρξφλνπ. 

Μεξηθνί απφ ηνπο ιφγνπο απηνχο, φπσο είλαη ε  απνθπγή ηνπ εξγνδφηε ηεο 

θαηαγγειίαο ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο θαη ηεο θαηαβνιήο απνδεκίσζεο ζηελ 

πεξίπησζε ζχκβαζεο ανξίζηνπ ρξφλνπ, δηαδξακαηίδνπλ θχξην ξφιν ζηελ 

επηινγή ηνπ απηή λα ζπλάπηεη θπξίσο ζπκβάζεηο κε νξηζκέλε δηάξθεηα. 

   Πνιιέο  θνξέο  φµσο  ηπγράλεη ηέηνηνπ είδνπο ζπκβάζεηο  λα  µελ  

δηθαηνινγνχληαη  απφ  ηελ  εξγαηηθή λνµνζεζία  θαη  λα  απνζθνπνχλ 

ζπλεηδεηά  ζηελ  θαηαζηξαηήγεζε  ηνπ  λφµνπ.  Απηφ  ζπµβαίλεη φηαλ  ν  

εξγνδφηεο  ζπλάπηεη  ζχµβαζε  νξηζµέλνπ  ρξφλνπ  επηθαινχµελνο  ηελ  

αλάγθε γηα  θάιπςε  πξφζθαηξσλ  θαη  επεηγνπζψλ  αλαγθψλ  ηεο  εηαηξίαο,  

ελψ  ζηελ πξαγµαηηθφηεηα πξφθεηηαη γηα θάιπςε πάγησλ θαη µνλίµσλ 

αλαγθψλ ηεο εηαηξίαο. 

 

β) Καηά ηε δηάξθεηα δηαδνρηθψλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ 

 

    Ζ επηζπκία θαη ε πξφζεζε γηα ηελ θαηαζηξαηήγεζε ηνπ λφµνπ γίλεηαη 

πεξηζζφηεξν νξαηή φηαλ  γηα  ηελ  ίδηα  εξγαζία  ζπλάπηνληαη  δηαδνρηθά  µε  

βξαρπρξφληεο  δηαθνπέο  ηεο απαζρφιεζεο  πεξηζζφηεξεο  ζπµβάζεηο  

νξηζµέλνπ  ρξφλνπ  ρσξίο  λα  δηθαηνινγνχληαη απφ ηε θχζε ηεο εξγαζίαο. 

.  Τηνζεηψληαο απηήλ ηελ πνιηηηθή  ν  εξγνδφηεο έρεη πεηχρεη ηαπηφρξνλα 
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δχν ζηφρνπο: έρεη θαηαζηήζεη ζε ππέξηαην βαζκφ  ηελ  πξνζσπηθή  θαη  

νηθνλνµηθή  εμάξηεζε  ηνπ  εξγαδνµέλνπ,  αθνχ  ε αλαλέσζε ή µε ηεο 

ζχµβαζεο εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά απφ ηελ θξίζε ηνπ εξγνδφηε γηα  ην  

πξφζσπν  ηνπ  εξγαδνµέλνπ  θαη  έρεη  απνθχγεη  έληερλα ηνπο  

πεξηνξηζµνχο  ηεο εξγαηηθήο  λνµνζεζίαο  πνπ  αθνξνχλ  ηελ  ζχµβαζε  

ανξίζηνπ  ρξφλνπ,  φπσο  ε ππνρξέσζε θαηαβνιήο απνδεµίσζεο ζε 

πεξίπησζε θαηαγγειίαο ηεο ζχµβαζεο. Έηζη ν εξγαδφµελνο ράλεη ηα 

δηθαηψµαηα πνπ ζα ηνπ εμαζθάιηδε µηα ζχµβαζε µε αφξηζηε δηάξθεηα, φπσο 

απηφ ηεο δηαηήξεζεο ηεο απαζρφιεζεο. 

 

γ) Καηά ηε δηάξθεηα αληηθαηάζηαζεο ηνπ εξγαδνκέλνπ ιφγσ αζζέλεηαο 

 

     Αθφµα  είλαη  γλσζηφ  φηη  ζηελ  ζχµβαζε  νξηζµέλνπ  ρξφλνπ  ν  

εξγαδφµελνο γλσξίδεη  εθ  ησλ  πξνηέξσλ  ην  ρξνληθφ  ζεµείν  ιήμεο  ηεο  

ζχµβαζεο,  ζε  πνιιέο πεξηπηψζεηο  φµσο  δελ  µπνξεί  λα  πξνζδηνξηζηεί  

επαθξηβψο  ην  ρξνληθφ  απηφ  ζεµείν αιιά θαη δελ είλαη δπλαηφ λα γίλεη 

νπνηαδήπνηε πξφβιεςε γηα ην πφηε ζα επηηεπρζεί ν ζθνπφο ηεο ζχµβαζεο. 

    Απηφ  ζπµβαίλεη  θπξίσο  φηαλ  πξφθεηηαη  γηα  ηελ  αληηθαηάζηαζε  

ππαιιήινπ πνπ  αζζελεί,  ε  επάλνδνο  ηνπ  νπνίνπ  ιφγσ  ηεο  

ζνβαξφηεηαο  θαη  ηεο  δηάξθεηαο  ηεο αζζέλεηάο ηνπ είλαη εληειψο αβέβαηε 

(∆. Εεξδειήο, Σν δίθαην ηεο θαηαγγειίαο ηεο ζχµβαζεο εμαξηεµέλεο 

εξγαζίαο, Δθδφζεηο αθθνπια, Αζήλα-Κνµνηελή 2002, πξγξ. 1013, ζει. 

605) 

    ηελ πεξίπησζε απηή ν εξγαδφµελνο απφ ηελ µηα δεζµεχεηαη λα µε ιχζεη 

ηελ ζχµβαζε έσο φηνπ εθπιεξσζεί ν ζθνπφο ηεο θαη απφ ηελ άιιε είλαη 

εθηεζεηµέλνο ζηνλ θίλδπλν λα  ράζεη απφ  ηελ µηα µέξα ζηε  άιιε ηελ ζέζε 

ηνπ ρσξίο λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα αληηµεησπίζεη έγθαηξα ηελ θαηάζηαζε 

πνπ δεµηνπξγείηαη απφ ηελ απψιεηα ηεο ζέζεο εξγαζίαο θαη λα µεξηµλήζεη 

γηα ηελ µεηά ηε ιχζε ηεο ζχµβαζεο δηάζηεµα. 

     Έηζη  ν  εξγαδφµελνο  απφ  ηελ  µηα  θαιχπηεη  ζρέζε  εξγαζίαο  

νξηζµέλεο δηάξθεηαο φπσο νξίδεηαη απφ ηνλ λφµν γηα ηελ πεξίπησζε 

αληηθαηάζηαζεο αζζελνχο θη απφ ηελ άιιε δελ γλσξίδεη ην ρξνληθφ ζεµείν 

ιήμεο ηεο ζχµβαζεο πνπ απηνδίθαηα ζα έπξεπε λα ραξαθηεξίδεηαη σο 
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ζχµβαζε ανξίζηνπ ρξφλνπ. 

 

δ) Καηά ηε δηάξθεηα δνθηκήο ηνπ εξγαδνκέλνπ 

 

     Όπσο ιέρζεθε πνιιέο θνξέο λσξίηεξα, θαηά  ηελ  θάζε  ζχλαςεο  ηεο  

ζχµβαζεο  νξηζµέλνπ  ρξφλνπ  πξέπεη  λα ιακβάλνπλ ρψξα νπζηαζηηθά  

πξαγµαηηθνί  ιφγνη  πνπ  λα αηηηνινγνχλ  ηελ  νξηζµέλε  δηάξθεηα.  Σν 

ελδερφµελν νη ιφγνη απηνί θαηά ηελ δηάξθεηα εθαξκνγήο ηεο ζχµβαζεο λα 

παχζνπλ λα  πθίζηαληαη  δελ  επεξεάδεη  ην  θαζεζηψο ηεο νξηζµέλεο  

δηάξθεηαο,  δελ µεηαηξέπεη  ηε  ζχµβαζε  ζε  ανξίζηνπ  ρξφλνπ  θαη  δελ  

απνηειεί  θαηαζηξαηήγεζε  ηνπ λφµνπ. 

     Έηζη θαη ζηελ πεξίπησζε ζχλαςεο ζχµβαζεο νξηζµέλνπ ρξφλνπ µε 

πξνθαλή ζθνπφ ηελ δνθηµή εξγαδνµέλνπ ε ζχλαςε λέαο ζχκβαζεο 

βξίζθεηαη ζηε δηαθξηηηθή επθαίξεηα ηνπ εξγνδφηε θαηά ηε ιχζε ηεο,  ρσξίο  λα  

παίδεη πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ην  γεγνλφο  φηη  ν εξγαδφµελνο ήηαλ επαξθήο 

θαη απνδνηηθφο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δνθηµαζηηθήο πεξηφδνπ. Σν γεγνλφο θαη 

µφλν απηφ δελ  απνηειεί  θαηαρξεζηηθή  ζπµπεξηθνξά.  Ο  ιφγνο  ηεο  

θαηάρξεζεο  ζπλίζηαηαη  θπξίσο  ζηηο  ζπλζήθεο  πνπ  ζπλέηξεραλ  θαηά  ηελ  

ζχλαςε  ηεο  ζχµβαζεο  θαη  ζηελ επζχλε απφ ιφγνπο εµπηζηνζχλεο. 

     Έηζη ζα πξέπεη λα ππάξρεη µηα ηέηνηνπ είδνπο ζπµπεξηθνξά  ηνπ 

εξγνδφηε  θαηά  ηελ  ζχλαςε  ή  θαηά  ηελ  δηάξθεηα  ιεηηνπξγίαο  ηεο  

ζχµβαζεο  ε  νπνία  λα  ελίζρπζε  ηελ  πξνζδνθία  ηνπ  εξγαδνµέλνπ  ψζηε  

ε  άξλεζε  ηεο  ζπλέρηζεο  ηεο απαζρφιεζεο  λα  έξρεηαη  ζε  αληίζεζε  µε  

ηελ  φιε  πξνγελέζηεξε  ζπµπεξηθνξά  ηνπ εξγνδφηε  θαη  λα  δηαςεχδεη  ηελ  

δηθαηνινγεµέλε  εµπηζηνζχλε  ηνπ  εξγαδνµέλνπ  θαηά ηελ θαιή πίζηε. 

     Σν πην ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα  απηήο  ηεο  ζπµπεξηθνξάο  πνπ  

απνηειεί  θαηαρξεζηηθή άζθεζε είλαη φηαλ ν εξγνδφηεο επηθαιείηαη ηελ ιήμε 

ηεο νξηζµέλεο δηάξθεηαο ηεο ζχµβαζεο  δνθηµήο  πνπ  ππέγξαςε  µε  ηελ  

εξγαδνµέλε,  παξφιν  πνπ  απηή  θξίζεθε επαξθήο θαη απνδνηηθή γηα  ηελ  

εξγαζία  γηα  ηελ  νπνία  πξνζιήθζεθε,  απνθιεηζηηθά  θαη  µφλν  γηα ιφγνπο  

πγείαο,  φπσο  ιφγνπ ράξε γηα θαηάζηαζε εγθπµνζχλεο  πνπ  έιαβε  ρψξα  

θαηά  ηελ  δηάξθεηα  ηεο δνθηµαζηηθήο πεξηφδνπ. 
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ε) Καηά ηα ηε δηάξθεηα ζχλαςεο ζχκβαζεο νξηζκέλνπ ρξφλνπ κε εηαηξεία 

πξνζσξηλήο απαζρφιεζεο. 

 

    Οη  λνµνζεηηθέο  δηαηάμεηο  πνπ  έρνπλ  ζεζµνζεηεζεί  γηα  ηελ  ίδξπζε  

εηαηξηψλ πξνζσξηλήο  απαζρφιεζεο  απφ  ηνλ  Οξγαληζµφ  Απαζρφιεζεο  

Δξγαηηθνχ  ∆πλαµηθνχ (ΟΑΔ∆)  εθπίπηνπλ  πνιιέο  θνξέο  ζε  αληηθάζεηο.  

Έηζη  αληί  ν  ΟΑΔ∆  λα  δηαζέηεη  ηα θνλδχιηα  γηα  ηελ  ζηήξημε  αλέξγσλ  

θαη  νηθνγελεηψλ  δίλνληαη  δηζεθαηνµµχξηα  ζε εξγνδφηεο  γηα  λα  

ζπµµεηέρνπλ  ζην  µεηνρηθφ  θεθάιαην  ησλ  εηαηξηψλ.  Απηφ  έρεη  σο 

απνηέιεζµα  ηελ  θαζήισζε  ησλ  επηδνµάησλ  ζε  ραµειά  επίπεδα  θαη  

θαη’  επέθηαζε ηελ µείσζε ησλ µηζζνινγηθψλ απνιαβψλ ησλ πξνζσξηλά 

απαζρνινπµέλσλ. Πνιιέο  θνξέο  ηπγράλεη  νη  εηαηξίεο  λα  θξαηνχλ  µέξνο  

απφ  ηελ  αµνηβή  ησλ εξγαδνµέλσλ  σο  έμνδα  θαηάξηηζεο  θαη  λα  

αθαηξνχλ  ηηο  απνδνρέο  ηνπ  20ιέπηνπ δηαιείµµαηνο  ζεσξψληαο  φηη  ηηο  

απνδνρέο  απηέο  δηθαηνχηαη  µφλν  ην  ηαθηηθφ πξνζσπηθφ.  Απηφ  έρεη  ζαλ  

επαθφινπζν  ν  µηζζσηφο  πξνζσξηλήο  απαζρφιεζεο  λα αµείβεηαη ην µήλα 

µε µηζζφ πνιχ θαηψηεξν απφ ηνλ βαζηθφ µηζζφ. 

 

ζη) Με αλαγλψξηζε πηπρίσλ ή πηζηνπνηεηηθψλ θαηάξηηζεο ηνπ εξγαδνκέλνπ 

 

            Σέινο  θαηαρξεζηηθή  είλαη  ε  ζπµπεξηθνξά  ησλ  εξγνδνηψλ  φηαλ  

µεηά  ηελ θαηάζεζε  δηπιψµαηνο  ή  πηπρίνπ  πνπ  δηθαηνινγεί  αλψηεξεο  

απνδνρέο  δελ  γίλεηαη  ε αλαγλψξηζε  ηνπ  δηπιψµαηνο  απηνχ  µε  ζπλέπεηα  

λα  µελ  γίλεηαη  ιφγνο  γηα  επηπιένλ δηθαηψµαηα ππέξ ηνπ εξγαδνµέλνπ. 

Έηζη ν εξγαδφµελνο ράλεη ηα δηθαηψµαηα θαη ηηο απνιαβέο  πνπ  ηνπ  

αληηζηνηρνχλ  ρσξίο  λα  µπνξεί  λα  ηα  πξναζπίζεη,  αθνχ  θαη  ε 

ζπµµεηνρή  ηνπ  ζε  ζπλδηθαιηζηηθή  δξάζε  ή  νξγάλσζε  δπζρεξαίλεηαη  

ιφγσ  ηεο πεξηνξηζµέλεο δηάξθεηαο ηεο απαζρφιεζήο ηνπ ζηελ εηαηξία (Η.  

Λεμνπξηψηεο:  Ο  εθνδηαζµφο  ησλ  επηρεηξήζεσλ  µε  πξνζσπηθφ  

«πξνζσξηλήο απαζρφιεζεο»    σο  αληηθείµελν  δξαζηεξηφηεηαο  ησλ  

«ΔΠΑ»,  ∆ίθαην  Δπηρεηξήζεσλ  θαη Δηαηξηψλ 2002, ζει. 4) 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2ν: ΛΤΖ  ΣΖ  ΤΜΒΑΖ  ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ  

ΥΡΟΝΟΤ   

 

  Ζ ζχκβαζε νξηζκέλνπ ρξφλνπ ιήγεη απηφκαηα κε ηε ιήμε ηνπ 

ζπκθσλεκέλνπ ρξφλνπ θαη δελ απαηηείηαη έγγξαθε αλαγγειία θαη θαηαβνιή 

απνδεκίσζεο. Δάλ φκσο κεηά ηε ιήμε ηεο ν εξγαδφκελνο ζπλερίζεη λα 

παξέρεη ηηο ππεξεζίεο γηα ζρεηηθά καθξχ ρξνληθφ δηάζηεκα, ε ζχκβαζε 

ζεσξείηαη φηη αλαλεψζεθε γηα αφξηζην ρξφλν, κε φιεο ηηο ζρεηηθέο γηα ηνλ 

εξγνδφηε ζπλέπεηεο (ππνρξέσζε απνδεκίσζεο ζε πεξίπησζε απφιπζεο 

θιπ). Χο ζρεηηθά καθξχ, ζεσξείηαη εθείλν ην ρξνληθφ δηάζηεκα, ην νπνίν δελ 

αθήλεη πεξηζψξηα εξκελείαο ηνπ ζαλ ρξφλνπ παξνρήο εξγαζίαο ζηα πιαίζηα 

ηεο ίδηαο ηεο ζχκβαζεο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (π.ρ. ηειεπηαίεο εξγαζίεο 

επνρηαθήο επηρείξεζεο ιίγν πξηλ ην θιείζηκν, ρξφλνο ελεκέξσζεο ηνπ 

ππαιιήινπ-αληηθαηαζηάηε θιπ).  

    Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη ζηηο δηαδνρηθέο ζπκβάζεηο νξηζκέλνπ ρξφλνπ 

εθφζνλ απηέο θξηζεί  φηη  έγηλαλ  ζθφπηκα  γηα  θαηαζηξαηήγεζε ηεο  

λνκνζεζίαο.  Ζ  ζχκβαζε  εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ κπνξεί λα 

θαηαγγειζεί πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο γηα ζπνπδαίν ιφγν είηε απφ ηνλ εξγνδφηε 

είηε απφ ηνλ εξγαδφκελν. 

    Άιιεο κέζνδνη ιχζεο ηεο ζχκβαζεο νξηζκέλνπ ρξφλνπ είλαη ε νηθεηνζειήο 

απνρψξεζε ηνπ κηζζσηνχ απφ ηελ επηρείξεζε ή ηνλ νξγαληζκφ ή φηαλ 

επέξρεηαη ν ζάλαηνο ηνπ εξγαδνκέλνπ. 

     Με ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο νξηζκέλνπ ρξφλνπ ν εξγνδφηεο ππνρξενχηαη 

λα δψζεη ζηνλ εξγαδφκελν πηζηνπνηεηηθφ εξγαζίαο, κε ηε ρξεζηκνπνίεζε 

ηνπ νπνίνπ ν ηειεπηαίνο ιακβάλεη απφ ηνλ ΟΑΔΓ επίδνκα αλεξγίαο.  

           

 2.1 ΑΤΣΟΓΗΚΑΗΖ ΛΤΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΜΔ ΣΖ   
      ΛΖΞΖ ΣΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ (Άξζξν 669 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα) 

 

Όπσο ιέρζεθε θαη πξσηχηεξα ε ζχλαςε κηαο εξγαζηαθήο ζχκβαζεο 

νξηζκέλνπ ρξφλνπ θαζνξίδεη εμ’ αξρήο ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηζρχνο ηεο κε ηελ 

παξέιεπζε ηνπ νπνίνπ ιήγεη απηνδίθαηα. Ο θαζνξηζκφο ηνπ ρξφλνπ ιήμεο 

κηαο εξγαζηαθήο ζχκβαζεο νξηζκέλνπ ρξφλνπ γίλεηαη κε ζπγθεθξηκέλε 

ρξνληθή αλαθνξά φπσο γηα παξάδεηγκα ε ηειεπηαία εκέξα ελφο κήλα ή ελφο 
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έηνπο ή ακηγψο ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία θαη ζε θακία πεξίπησζε  δε κπνξεί 

λα αθήλεηαη ζηελ δηαθξηηηθή επθαίξεηα ή θξίζε ηνπ εξγνδφηε. 

Γηα ηελ ιχζε ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο κε ηελ παξέιεπζε ηνπ ζπκθσλεζέληνο 

ρξφλνπ ηεο, δελ απαηηείηαη έγγξαθε αλαγγειία ελφο κέξνπο πξνο ην άιιν φηη 

δελ πξφθεηηαη λα ζπλερηζηεί γηα πεξαηηέξσ ρξφλν ε ζρέζε εξγαζίαο νχηε 

θαηαβνιή απνδεκίσζεο , αθνχ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε γλσξίδνπλ εμ΄ αξρήο 

φηη ε παξέιεπζε ηνπ ρξνληθνχ ζεκείνπ ηεο ζχκβαζεο νξηζκέλεο   δηάξθεηαο   

επηθέξεη   απηνδίθαηα   θαη   ηελ   ιήμε   ηεο   απαζρφιεζεο ηνπ κηζζσηνχ 

(Νηάζηνο, Δξγαηηθφ Γηθνλνκηθφ Γίθαην, Έθδνζε 4ε , Σφκνο Β, πξγξ. 545, 

ζει. 896).  

               Με ηελ ιχζε ηεο ζχκβαζεο νξηζκέλνπ ρξφλνπ ή έξγνπ δελ 

πξνθχπηεη ππνρξέσζε  θαηαβνιήο  ρξεκαηηθήο  ή  άιιεο  απνδεκίσζεο  

απφ  ηνλ έλαλ πξνο ηνλ άιιν ζπκβαιιφκελν. Αλ ε εξγαζηαθή ζρέζε  

ζπλερηζηεί κεηά ηε ιήμε ηεο γηα ηέηνην ρξνληθφ δηάζηεκα ην νπνίν αθήλεη 

πεξηζψξηα  εξκελείαο  ηνπ  ζαλ ρξφλνπ παξνρήο εξγαζίαο ζηα πιαίζηα ηεο 

ίδηαο ηεο ζχκβαζεο  νξηζκέλνπ ρξφλνπ (π.ρ. ηειεπηαίεο εξγαζίεο επνρηαθήο 

επηρείξεζεο ιίγν πξηλ ην θιείζηκν, ρξφλνο ελεκέξσζεο ηνπ ππαιιήινπ-

αληηθαηαζηάηε θιπ) δειαδή γηα ηαθηνπνίεζε ηπρφλ εθθξεκνηήησλ θαη κφλν 

,δελ ζεκαίλεη κεηαηξνπή  ηεο  ζχκβαζεο ζε ανξίζηνπ ρξφλνπ. 

     χκθσλα κε ην άξζξν 677 ΑΚ κε ηελ παξέιεπζε ηνπ ρξφλνπ ιήμεο ηεο 

ζχκβαζεο, ν εξγαδφκελνο δηθαηνχηαη λα δεηήζεη παξνρή ειεχζεξνπ ρξφλνπ 

γηα αλαδήηεζε άιιεο εξγαζίαο, εθφζνλ εξγάδεηαη κε ζρέζε πιήξνπο 

απαζρφιεζεο θαη δελ ηνπ κέλεη δηαθνξεηηθά «θαηάιιεινο ρξφλνο» γηα ηελ 

αλάγθε απηή. Ο εξγνδφηεο έρεη ππνρξέσζε γηα ηελ παξνρή απηή εθφζνλ ην 

δεηήζεη ν ίδηνο ν εξγαδφκελνο γηα ηελ αλαδήηεζε άιιεο εξγαζίαο. 

      Με ηνλ φξν «θαηάιιεινο ρξφλνο» ζεσξνχκε ηε ρξνληθή δηάξθεηα θαηά 

ηνλ νπνία ν κηζζσηφο ζα απεπζπλζεί ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο επξέζεσο 

εξγαζίαο ηνπ ΟΑΔΓ ή ζε άιινπο εξγνδφηεο, αιιά δελ μεθαζαξίδεηαη 

λνκνζεηηθά φκσο αλ ν παξερφκελνο απφ ηνλ εξγνδφηε ειεχζεξνο ρξφλνο 

είλαη ακνηβφκελνο ή φρη (Νηάζηνο, Δξγαηηθφ Γηθνλνκηθφ Γίθαην, Έθδνζε 4ε , 

Σφκνο Β, πξγξ. 545, ζει. 896).  
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2.2 ΜΔ ΔΚΣΑΚΣΖ ΚΑΣΑΓΓΔΛΗΑ ΣΖ ΤΜΒΑΖ ΜΔ ΣΖΝ ΤΠΑΡΞΖ 

«ΠΟΤΓΑΗΟΤ ΛΟΓΟΤ» - ΔΝΝΟΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΡΜΖΝΔΗΑ «ΠΟΤΓΑΗΟΤ 

ΛΟΓΟΤ» 

 

   Ζ ζχκβαζε νξηζκέλνπ ρξφλνπ κπνξεί λα θαηαγγειζεί εθηάθησο πξηλ ηε 

ιήμε ηεο γηα «ζπνπδαίν ιφγν». Πσο εξκελεχεηαη ελλνηνινγηθά ν «ζπνπδαίνο 

ιφγνο»; 

        «πνπδαίνο ιφγνο» είλαη ε χπαξμε γεγνλφησλ ζηε δηάξθεηα ηεο 

ζχκβαζεο, εμαηηίαο ησλ νπνίσλ είλαη αδχλαηε ε ζπλέρηζή ηεο, ζχκθσλα κε 

ηελ θαιή πίζηε θαη ηα ρξεζηά ζπλαιιαθηηθά ήζε.  

        Ζ έλλνηα ηνπ ζπνπδαίνπ ιφγνπ είλαη κελ αφξηζηεο θχζεσο δελ κπνξεί 

λα πξνζδηνξηζηεί κε αθξίβεηα απφ θάπνην λφκν ,είλαη φκσο εθηθηφ κε ηελ 

αηνκηθή ζχκβαζε κεηαμχ ησλ κεξψλ λα ζπκθσλεζνχλ εηδηθνί ιφγνη, έζησ θη 

αλ θαη’ αληηθεηκεληθή εθηίκεζε δελ ζεσξνχληαη σο ζπνπδαίνη, εθφζνλ απηνί 

δηθαηνινγνχληαη απφ ηηο  εηδηθέο ζπλζήθεο - πεξηζηάζεηο θαη ηε θχζε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο. Οη ιφγνη απηνί γηα λα ζπληζηνχλ έγθπξε ηελ 

θαηαγγειία ζα πξέπεη λα νξίδνληαη ζαθψο θαη θαηά ηξφπν ιεπηνκεξή θαη 

ζπγθεθξηκέλν. 

    Ζ δε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 672 ΑΚ είλαη αλαγθαζηηθνχ δηθαίνπ, δειαδή 

ηχπνπ δεκφζηαο ηάμεο. Έηζη ε εθηίκεζε ησλ ιφγσλ πνπ επηθαιείηαη ν 

θαηαγγέισλ ζηεξίδεηαη πεξηζζφηεξν ζηελ εξκελεία ηνπ Γηθαζηεξίνπ. Μφλν 

ηα δηθαζηήξηα κπνξνχλ λα απνθαζίζνπλ θαηά πεξίπησζε, αλ ηα ζηνηρεία 

πνπ επηθαινχληαη ηα αληηδηθνχληα κέξε απνηεινχλ ζπνπδαίν ιφγν ή φρη. 

Δθφζνλ ινηπφλ ν ζπνπδαίνο ιφγνο ζπληζηά αφξηζηε έλλνηα (Γ. Εεξδειήο, Σν 

δίθαην ηεο θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο εμαξηεκέλεο εξγαζίαο, Δθδφζεηο 

αθθνπια, Αζήλα-Κνκνηελή 2002, ζει. 89), ην Γηθαζηήξην νθείιεη λα 

ζηαζκίζεη ελφςεη ησλ εηδηθψλ ζπλζεθψλ ηεο θάζε πεξίπησζεο, ην ζπκθέξνλ 

ηνπ θαηαγγέινληα γηα ηελ πξφσξε ιχζε  ηεο ζχκβαζεο κε ην ζπκθέξνλ ηνπ 

αληηζπκβαιινκέλνπ γηα δηαηήξεζε ηεο ζχκβαζεο κέρξη  ηελ  θαλνληθή  ιήμε  

ηεο.  ε  θάζε  πεξίπησζε,  νη  ιφγνη  θαηαγγειίαο  γηα  λα δηθαηνινγήζνπλ ηε 

κνλνκεξή ιχζε ηεο ζχκβαζεο, πξέπεη λα έρνπλ βαξχηεηα γηα ην κέιινλ ηεο 

εξγαζηαθήο ζχκβαζεο θαη φρη κφλν κε γλψκνλα ζην ηη ζπλέβεη ζην παξειζφλ 

απηήο. 

   Ζ ρξνληθή εκθάληζε ησλ ζπνπδαίσλ  ιφγσλ έρεη ηδηάδνπζα ζεκαζία.  Έηζη  
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ηα  πεξηζηαηηθά  πνπ  ζπληζηνχλ  ζπνπδαίν  ιφγν  πξέπεη λα έρνπλ ιάβεη 

ρψξα πξηλ απφ ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο θαηαγγειίαο θαη ν ιφγνο λα 

είλαη ελεξγφο θαηά ηνλ ρξφλν άζθεζήο ηεο. Παξειζφληα πεξηζηαηηθά πνπ 

πιένλ δελ πθίζηαληαη δελ ζπληζηνχλ ζπνπδαίν ιφγν. 

    Γηα παξάδεηγκα ζπλήζεηο «ζπνπδαίνη ιφγνη» απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

εξγνδφηε είλαη ε «επαγγεικαηηθή αλεπάξθεηα ηνπ εξγαδνκέλνπ» ή ε 

«άξλεζε παξνρήο εξγαζίαο θαη κε ζπκκφξθσζε ζε εληνιέο ηνπ εξγνδφηε» 

ή ε «πβξηζηηθή ζπκπεξηθνξά εξγαδφκελνπ» ή ε «καθξφρξνλε απνπζία απφ 

ηελ εξγαζία». 

    ηνλ αληίπνδα ζπλήζεηο «ζπνπδαίνη ιφγνη» απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

εξγαδφκελνπ είλαη γηα παξάδεηγκα ε «πβξηζηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ εξγνδφηε, 

κείσζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ εξγαδφκελνπ», ε «αζέηεζε νπζησδψλ 

φξσλ ηεο ζχκβαζεο», ε «παξαηεηακέλε κε θαηαβνιή απνδνρψλ 

δεδνπιεπκέλσλ» ή ε «παξάιεηςε ηήξεζεο ππνρξεψζεσλ γηα ηελ πγηεηλή θαη 

ηελ αζθάιεηα απφ ηελ πιεπξά ηνπ εξγνδφηε» 

    Έηζη ζχκθσλα κε ην άξζξν 672 ΑΚ θαζέλα απφ ηα κέξε έρεη δηθαίσκα λα 

θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε εξγαζίαο ρσξίο λα ηεξεζεί θάπνηνπ είδνπο 

πξνζεζκία. Με  ζπκθσλία ησλ κεξψλ δελ κπνξεί λα απνθιεηζηεί ην 

δηθαίσκα απηφ. 

      Ζ πξφσξε ιχζε ηεο ζχκβαζεο νξηζκέλνπ ρξφλνπ κπνξεί λα γίλεη κφλν 

κε έθηαθηε θαηαγγειία, ζε αληίζεζε κε ηελ ζχκβαζε ανξίζηνπ ρξφλνπ πνπ 

γίλεηαη ζπλήζσο κε ηαθηηθή θαηαγγειία (Γ. Εεξδειήο, Σν δίθαην ηεο 

θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο εμαξηεκέλεο εξγαζίαο, Δθδφζεηο αθθνπια, 

Αζήλα-Κνκνηελή 2002, ζει. 65 θαη 85).  

      Ζ έθηαθηε θαηαγγειία (Άξζξν – κειέηε Γ. Εεδεξιή Καζεγεηνχ Δξγαηηθνχ 

Γηθαίνπ Ννκηθνχ Σκεκ. Παλεπηζηεκίνπ Θεζ/λίθεο), ζε αληίζεζε κε ηελ 

ηαθηηθή, δελ έρεη σο ζθνπφ λα ζέζεη εθ ησλ πζηέξσλ ρξνληθά πιαίζηα ζε κηα 

δηαξθή έλλνκε ζρέζε, σο πξνο ηελ νπνία ηα κέξε δελ έρνπλ ζπκθσλήζεη 

ζπγθεθξηκέλε δηάξθεηα, αίξνληαο έηζη ηε ρξνληθή ανξηζηία ηεο. Γελ απνηειεί 

θπζηνινγηθφ αιιά αλψκαιν ηξφπν ιχζεο ηεο ζχκβαζεο (νξηζκέλνπ ε 

ανξίζηνπ ρξφλνπ) θαη απνβιέπεη ζηελ πξφσξε ιήμε ηεο, εθφζνλ ζπληξέρεη 

ζπνπδαίνο ιφγνο (ΑΚ 672) Όπσο πξνθχπηεη θαη απφ ην ραξαθηεξηζκφ ηεο, 

ζπληζηά «εμαηξεηηθφ δηθαίσκα» γηαηί, ζε αληίζεζε κε ηελ ηαθηηθή θαηαγγειία, 

δηαζπά ηελ αξρή pacta sunt servanda. Λεηηνπξγεί σο «βαιβίδα αζθαιείαο» 
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γηα ηε ιχζε ηεο ζχκβαζεο φηαλ ζπληξέρνπλ έλα ε πεξηζζφηεξα πεξηζηαηηθά, 

ελ φςεη ησλ νπνίσλ δελ κπνξεί λα αμησζεί, ζχκθσλα κε ηελ θαιή πίζηε, 

απφ ηνλ θαηαγγέιινληα, λα αλακείλεη ηελ θαλνληθή ιήμε ηεο ζχκβαζεο, είηε 

κε ηελ πάξνδν ηεο ζπκθσλεκέλεο δηάξθεηαο (ζχκβαζε ανξίζηνπ ρξφλνπ), 

γηα ηελ νπνία θαηά θαλφλα απαηηείηαη ε ηήξεζε νξηζκέλεο πξνζεζκίαο. 

          Δθφζνλ ε έθηαθηε θαηαγγειία πξνυπνζέηεη ηε ζπλδξνκή 

πεξηζηαηηθψλ πνχ θαζηζηνχλ γηα ηνλ θαηαγγέιινληα, ζχκθσλα ηελ θαιή 

πίζηε, κε αλεθηή ηε ζπλέρηζε ηεο ζχκβαζεο έσο ηελ θαλνληθή ηεο ιήμε, θαη 

δηθαηνινγνχλ ηελ άκεζε ιχζε ηεο, αχηε, κε ηελ πεξηέιεπζή ηεο ζηνλ 

αληηζπκβαιιφκελν, επηθέξεη ηε ιχζε ηεο ζχκβαζεο ακέζσο, ρσξίο δειαδή 

λα απαηηείηαη ή πάξνδνο θάπνηαο πξνζεζκίαο. Όκσο θαη εδψ ε κε ηήξεζε 

πξνζεζκίαο δελ απνηειεί αλαγθαίν ελλνηνινγηθφ γλψξηζκα ηεο έθηαθηεο 

θαηαγγειίαο. Σα κέξε κπνξνχλ λα ζπκθσλήζνπλ φηη ε έθηαθηε θαηαγγειία 

δελ ζα ελεξγεί ακέζσο, αιιά κεηά πάξνδν νξηζκέλεο πξνζεζκίαο ε ν ίδηνο 

ν θαηαγγέιισλ λα ζέζεη κνλνκεξψο, γηα ην δηθφ ηνπ ζπκθέξνλ ε θαη ηνπ 

αληηζπκβαιινκέλνπ ηνπ, νξηζκέλε πξνζεζκία. 

         Δπεηδή αθξηβψο ε έθηαθηε θαηαγγειία δηαζπά ηελ αξρή pacta sunt 

servanda, δηθαίσκα θαηαγγειίαο αλαγλσξίδεηαη ζηα κέξε, κφλνλ φηαλ γηα 

ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ επηδησθφκελσλ κε ηε θαηαγγειία ζπκθεξφλησλ ηνπο 

δελ ππάξρνπλ άιια επηφηεξα κέηξα. Γηαθνξεηηθά πξνβάδηζκα έρνπλ ηα 

ζπκθέξνληα ηνπ άιινπ κέξνπο γηα ζπλέρηζε ηεο ζχκβαζεο κέρξη ηελ 

θαλνληθή ηεο ιήμε. Ή έθηαθηε θαηαγγειία απνηειεί ultima ratio (έζραην 

κέζν). 

      Οη λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο πνχ πξνβιέπνπλ ην δηθαίσκα έθηαθηεο 

θαηαγγειίαο ζηηο δηαξθείο ζπκβάζεηο εθθξάδνπλ έλα γεληθφηεξν θαλφλα, ν 

νπνίνο απνηειεί εθδήισζε ησλ επηηαγψλ ηεο θαιήο πίζηεο θαη ζα ίζρπε θαη 

ρσξίο εηδηθή λνκνζεηηθή πξφβιεςε: φηη θάζε ζπκβαιιφκελν κέξνο κηαο 

δηαξθνχο έλλνκεο ζρέζεο (νξηζκέλνπ ε ανξίζηνπ ρξφλνπ) κπνξεί, άκεζα, λα 

ιχζεη κνλνκεξψο ηε ζρέζε αχηε, φηαλ ζπληξέρνπλ πεξηζηαηηθά πνχ 

θαζηζηνχλ ηφζν επαρζή ηε ζπλέρηζε ηεο ζπκβαηηθήο δέζκεπζεο, ψζηε, θαηά 

ηελ θαιή πίζηε, λα κε κπνξεί λα αμησζεί απφ απηφ ε εμαθνινχζεζε ηεο. Ζ 

θαιή πίζηε δελ απαηηεί ηελ κε θάζε ηίκεκα θαη ζπζία ηήξεζε ησλ 

ζπκθσλεζέλησλ, αιιά ζέηεη νξηζκέλα φξηα αληνρήο, ε ππέξβαζε ησλ 

νπνίσλ δηθαηνινγεί ηελ παξέθθιηζε απφ ηελ αξρή pacta sunt servanda. Σελ 
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ππέξβαζε αθξηβψο ηνπ «νξίνπ ζπζίαο» πνχ κπνξεί λα αμησζεί απφ ηνλ 

θαηαγγέιινληα εθθξάδεη ν ζπνπδαίνο ιφγνο. Ηδίσο φηαλ πξφθεηηαη γηα 

δηαξθείο ελνρηθέο ζρέζεηο κε έληνλν πξνζσπηθφ ραξαθηήξα, φπσο είλαη ε 

ζχκβαζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο, ν εμαλαγθαζκφο ηνπ ζπκβαιινκέλνπ λα 

εκκείλεη ζηε ζχκβαζε, παξφιν πνχ γηα νξηζκέλνπο ιφγνπο θαηέζηε γη’ απηφλ 

αθφξεηε ε ζπλέρηζή ηεο, έξρεηαη ζε πξνθαλή αληίζεζε κε ζεκειηψδεηο 

αμηνινγήζεηο ηεο έλλνκεο ηάμεο. Απηφ ηζρχεη π.ρ. φηαλ απφ κηα ππαίηηα 

αληηζπκβαηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ άιινπ κέξνπο έρεη θινληζζεί ε αλαγθαία γηα 

ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο ζχκβαζεο ζρέζε εκπηζηνζχλεο. 

           Ο ζπνπδαίνο ιφγνο θαη φρη ε ηήξεζε ε κε πξνζεζκίαο είλαη ην 

ζηνηρείν εθείλν πνχ δηαθξίλεη ελλνηνινγηθά ηελ ηαθηηθή απφ ηελ έθηαθηε 

θαηαγγειία. Αθφκε θαη αλ λνκνζεηηθά ην θχξνο ηεο ηαθηηθήο θαηαγγειίαο 

εμαξηάηαη απφ ηελ χπαξμε νξηζκέλνπ ιφγνπ, φπσο ζπκβαίλεη ζήκεξα ζε 

αξθεηέο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε δηαθνξά απφ ηελ έθηαθηε 

θαηαγγειία παξακέλεη. Δληνπίδεηαη φρη ζην είδνο ησλ ιφγσλ, αιιά ζηε 

βαξχηεηά ηνπο θαη ζηελ έληαζε ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ηνπο ζηελ 

ιεηηνπξγία ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο. Σα πεξηζηαηηθά πνχ απνηεινχλ 

«δηθαηνινγεκέλε αηηία» γηα ηελ ηαθηηθή θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο 

δελ απνηεινχλ θαη’ αλάγθε θαη «ζπνπδαίν» ιφγν γηα ηελ πξφσξε ιχζε ηεο. 

Αληίζεηα, θάζε ιφγνο πνχ είλαη ζπνπδαίνο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 672 

ΑΚ είλαη ηαπηφρξνλα θαη επαξθήο γηα λα δηθαηνινγήζεη ηελ ηαθηηθή 

θαηαγγειία φηαλ ηελ αηηηνιφγεζε απηή επηβάιιεη ν λνκνζέηεο ή ηελ απαηηεί ε 

λνκνινγία ζην πιαίζην ηνπ ειέγρνπ ηεο ηαθηηθήο θαηαγγειίαο κε βάζε ηελ 

ΑΚ 281. 

    Δίλαη δπλαηφλ ε αμηνιφγεζε κεκνλνκέλσλ πεξηζηαηηθψλ  λα κελ 

ζπληζηνχλ ζπνπδαίν ιφγν ,αιιά σο ζχλνιν ελεξγεηψλ λα απαξηίδνπλ ηελ 

έλλνηα απηνχ. Σν δηθαζηήξην  πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζηελ απφθαζε γηα ην 

αλ νη ιφγνη απηνί ζπλεγνξνχλ ππέξ ή θαηά ηεο πξφσξεο ιχζεο ηεο 

ζχκβαζεο ζε ζπλάξηεζε κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ ζπγθξνπφκελσλ 

ζπκθεξφλησλ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, νθείιεη λα ιάβεη ππφςε ηνπ θαη 

λα ζπλεθηηκήζεη επηκέξνπο θξίζηκα ζηνηρεία (. Λεθέαο, Καηαγγειία 

πκβάζεσο Δξγαζίαο, Έθδνζε 2002, πξγξ. 1919, ζει. 344). Σα 

ζπλεθηηκψκελα ζηνηρεία απηά αθνξνχλ ζην είδνο θαη ηε βαξχηεηα    ηεο    

ζπγθεθξηκέλεο    παξάβαζεο,    αλ ππάξρεη βάζηκνο   θίλδπλνο    
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επαλάιεςήο    ηεο, πφζν ρξνληθφ δηάζηεκα ππνιείπεηαη γηα ηε ιήμε ηεο 

ζχκβαζεο,ε πεξηγξαθή θαη ε έθηαζε ηεο δεκίαο πνπ ηπρφλ πξνθιήζεθε  

απφ ηελ παξάβαζε απηή θαζψο θαη νη ζπλέπεηεο πνπ έρεη γηα ηνλ 

αληηζπκβαιιφκελν ε πξφσξε ιχζε ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο. 

    Όπσο ιέρζεθε θαη πξσηχηεξα ε θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο 

ζρέζεο νξηζκέλνπ ρξφλνπ γηα ζπνπδαίν ιφγν απνηειεί ην έζραην κέζν γηα 

ηελ ηθαλνπνίεζε θαη πξνζηαζία ησλ δηθαηνινγεκέλσλ ζπκθεξφλησλ ηνπ 

θαηαγγέινληα.  Δλδείθλπηαη ε πξνζθπγή ζε απηφ ην κέζν ηεξκαηηζκνχ ηεο 

εξγαζηαθήο ζρέζεο ,φηαλ έρνπλ εμαληιεζεί φιεο εθείλεο νη κέζνδνη πνπ ζα 

απνηξέςνπλ ην αδηέμνδν ζην δξφκν γηα ηελ νκαιφηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο 

ζχκβαζεο. Έηζη ην δηθαζηήξην πξέπεη λα εμεηάδεη ηελ δπλαηφηεηα εθηέιεζεο 

επηφηεξσλ κέηξσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ε κεηάζεζε ηνπ εξγαδφκελνπ ή ε 

αιιαγή ηνπ είδνπο απαζρφιεζήο ηνπ. Δπνκέλσο, ε θαηαγγειία έρεη 

νπζηαζηηθή βάζε κφλν φηαλ δελ ππάξρνπλ ελαιιαθηηθέο ιχζεηο νπφηε ε 

ιχζε ηεο ζχκβαζεο απνηειεί αλαγθαίν κέζν γηα ηε δηαθχιαμε ησλ 

ζπκθεξφλησλ ηνπ θαηαγγέινληα. 

χκθσλα κε ηελ λνκνινγία καο έρεη δεκηνπξγεζεί κηα ιίζηα πην ήπησλ 

κεζφδσλ-κέηξσλ ζηνλ αληίπνδα ηεο θαηαγγειίαο , κε αληηθεηκεληθφ ζθνπφ ηελ 

δηάζσζε ηεο ζρέζεο. Έλα απφ ηα πην γλσζηά κέηξα είλαη ε πξνεηδνπνίεζε. 

Έηζη ν θαηαγγέισλ   νθείιεη,   πξηλ   θαηαθχγεη   ζηελ  ζχλαςε ηεο 

θαηαγγειίαο,   λα   δειψζεη ηε δπζαξέζθεηά ηνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε 

ζπκπεξηθνξά, ηνλίδνληαο ζπγρξφλσο φηη απηή δελ ζα ζπλερηζηεί 

απαξαηήξεηα θαη ρσξίο ζπλέπεηεο γηα ηελ εξγαζηαθή ζρέζε . Σν κέηξν απηφ 

ηζρχεη θαη γηα ηα δπν αληηζπκβαιιφκελα κέξε. 

Όηαλ δε ε πξνεηδνπνίεζε ιακβάλεη ρψξα απφ ηε κεξηά ηνπ εξγνδφηε 

παξέρεηαη κηα ηειεπηαία δπλαηφηεηα ζηνλ εξγαδφκελν λα ζπκκνξθσζεί κε ηηο 

ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο πνπ έρεη ήδε απνδερζεί κε ηε ζχλαςε ηεο 

ζρέζεο νξηζκέλνπ ρξφλνπ θαη ε ιεηηνπξγία ηεο πξνεηδνπνίεζεο απηήο 

καξηπξά ην φηη πξνεηνηκάδεη ην έδαθνο γηα ηελ θαηαγγειία πνπ ελδερνκέλσο 

αθνινπζήζεη, θαη παξάιιεια δξά σο ελδεημε εκπηζηνζχλεο πξνο ηνλ 

εξγαδφκελν φηη θάηη κπνξεί λα αιιάμεη ππέξ ηνπ. 

Έρεη παξαηεξεζεί ην γεγνλφο φηη ελψ γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ν 

εξγαδφκελνο πξνέβεη ζε ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο αληίζεηεο πξνο ηηο 

ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ,απηέο δελ απνηέιεζαλ αληηθείκελν αληίδξαζεο ή 
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απνδνθηκαζίαο απφ ηνλ εξγνδφηε θαη νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία ζηνλ 

εξγαδφκελν ηεο εζθαικέλεο πεπνίζεζεο φηη ν εξγνδφηεο είλαη πιήξσο ή 

απιά ηθαλνπνηεκέλνο ή ηνπιάρηζηνλ αλέρεηαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

εθπιεξψλεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ θαη επνκέλσο νη ζπγθεθξηκέλεο 

αληηζπκβαηηθέο ελέξγεηεο δελ πξφθεηηαη λα απνηειέζνπλ θίλεηξν γηα 

πξνζθπγή ζε θαηαγγειία. ηελ πεξίπησζε απηή, ε  πξνζθπγή ηνπ εξγνδφηε 

αηθληδηαζηηθά ζηελ θαηαγγειία, ρσξίο λα δψζεη πξνεγνπκέλσο ζηνλ 

εξγαδφκελν ηελ επθαηξία λα κεηαβάιεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ, ζπληζηά 

εζθεκκέλε & αληηθαηηθή ζπκπεξηθνξά, ε νπνία έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηηο 

αξρέο ηεο θαιήο πίζηεο.  

    Ζ  πξνεηδνπνίεζε (Γ.  Εεξδειήο,  Σν  δίθαην  ηεο  θαηαγγειίαο  ηεο  

ζχκβαζεο  εμαξηεκέλεο  εξγαζίαο,  Δθδφζεηο αθθνπια, Αζήλα-Κνκνηελή 

2002, ζει. 131)  σο  ελδηάκεζν θαη επηφηεξν  κέηξν επηζηξνθήο ζηελ 

νκαιφηεηα  δελ  είλαη απαξαίηεην λα  πξνεγείηαη ηεο θαηαγγειίαο, φηαλ ν 

ιφγνο ηεο έρεη ζρέζε κε αθξαία αληηζπκβαηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ άιινπ 

κέξνπο, φπσο ζηελ πεξίπησζε ππεμαίξεζεο ρξεκάησλ απφ ππάιιειν ηεο  

επηρείξεζεο. Γελ απαηηείηαη επίζεο πξνεηδνπνίεζε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ 

ν ιφγνο ηεο θαηαγγειίαο έγθεηηαη μεθάζαξα ζην πξφζσπν ηνπ εξγαδνκέλνπ, 

φπσο αζζέλεηα ή αληθαλφηεηα, γηαηί πξφθεηηαη γηα ιφγνπο πνπ δελ κπνξεί 

θαηά θαλφλα λα ειέγμεη ν εξγαδφκελνο. 

Δπηπξνζζέησο, δελ ππάξρεη αλάγθε  πξνεηδνπνίεζεο πξν ηεο θαηαγγειίαο 

φηαλ πξφθεηηαη γηα αληηζπκβαηηθή ζπκπεξηθνξά, νθεηιφκελε ζε ηδηφηεηεο ή 

θαηαζηάζεηο πνπ έρεη πεξηέιζεη ν ραξαθηήξαο ηνπ εξγαδνκέλνπ, ηηο νπνίεο 

δελ κπνξεί απηφο λα επεξεάζεη, φπσο είλαη ν αιθννιηζκφο. ε νπνηαδήπνηε 

πεξίπησζε ε ιχζε ηεο πξνεηδνπνίεζεο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη  σο  

αληίβαξν ή κέζν εμπγίαλζεο ηεο ζρέζεο  κφλν  φηαλ  είλαη  ηθαλή  λα  

νδεγήζεη ζηε κεηαβνιή ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ άιινπ κέξνπο θαη ζπλεπψο 

λα απνηξέςεη κειινληηθή δηαηάξαμε ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο. 

    Αλ επηρεηξνχζακε λα δηαρσξίζνπµε ζε θαηεγνξίεο ηνπο ιφγνπο 

θαηαγγειίαο πνπ θαηά ηε λνµνινγία αμηνινγήζεθαλ ή θξίζεθαλ σο 

ζπνπδαίνη ζα µπνξνχζε λα ζεσξεζεί φηη ε µία εμέρνπζα ζεκαληηθή 

θαηεγνξία είλαη νη ιφγνη πνπ αθνξνχλ ην πξφζσπν ή ηε ζπµπεξηθνξά ηνπ 

εξγαδνµέλνπ. Δηδηθφηεξα θαηά ηε λνµνινγία θξίζεθε φηη ζπληζηά ζπνπδαίν 

ιφγν ην βαξχ πεηζαξρηθφ παξάπησµα πνπ δηαπξάρζεθε απφ ηνλ µηζζσηφ ή 
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δηάπξαμε αμηφπνηλεο πξάμεο ζην πιαίζην ηεο ππεξεζίαο (Καξαθαηζάλε – 

Γαξδίθα, φ.π., ζει. 529 επ) θαζψο θαη ε αλάξµνζηε  ζπµπεξηθνξά ηνπ 

µηζζσηνχ πξνο ηνπ πειάηεο ή ζπλεξγάηεο ηνπ θαηαζηήµαηνο ή ηεο 

επηρείξεζεο ζηελ νπνία εξγαδφηαλ (ΑΠ 155/1970, ΓΔΝ 26, ζει. 573, 

ΠξΑΘ 2327/1956, ΝνΒ 4 ζει. 529) Δπηπιένλ άιιεο πεξηπηψζεηο πνπ 

ζεσξήζεθαλ φηη ζπληζηνχλ ζπνπδαίν ιφγν είλαη ε  παξαβίαζε νπζησδψλ 

φξσλ ηεο ζχµβαζεο απφ πιεπξάο ηνπ εξγαδνµέλνπ (πνπδαίν ιφγν 

ζπληζηά θαη ε παξάβαζε παξεπφκελσλ αιιά νπζησδψλ ππνρξεψζεσλ  είηε 

έρνπλ ζπλνκνινγεζεί ξεηά είηε επηβάιινληαη απφ ην λφκν, ρσξίο λα 

απαηηείηαη απαξαίηεηα λα επέξρεηαη πιηθή δεκηά ζηνλ αληηζπκβαιιφκελν. Ζ 

επέιεπζε δεκηά θαζψο θαη ην χςνο ηεο ζα ιεθζνχλ ππφςε απφ ην δηθαζηή 

θαηά ηε ζηάζκηζε ζπκθεξφλησλ ησλ δχν κεξψλ. Σν νπζηψδεο θξίλεηαη αθνχ 

ιεθζνχλ ππφςε θαη νη εηδηθέο ζπλζήθεο ηεο εθάζηνηε πεξίπησζεο. 

Παξάβαζε ηέηνησλ παξεπφκελσλ ππνρξεψζεσλ ζεσξήζεθε φηη ππάξρεη 

φηαλ ν εξγαδφκελνο- νδεγφο θαηαλάισζε κεγάιε πνζφηεηα 

νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νδήγεζεο, αιιά θαη ε 

γεληθφηεξε κε ηήξεζε ησλ θαλφλσλ αζθαιείαο, (Εεξδειή Γ., ζει. 163), ε 

επαγγειµαηηθή αλεπάξθεηα (ΟιΑΠ 10/1995 ΓΔΝ 51, ζει. 809, ΑΠ 10/99 

ΝνΒ 48, ζει. 248, ΑΠ 1371/1999 ΝνΒ 48, ζει. 269, ΑΠ 541/1997, ΔΔξγΓ 

58, ζει. 393, ΑΠ 396/1993 ΓΔΝ 50, ζει. 238, ΟιΑΠ 6/1989 ΓΔΝ   46, ζει. 

11), θαη ε έιιεηςε ζπλεξγαζίαο ζπλδπαδφµελε µε δηελέμεηο. Ζ παξάβαζε 

πξέπεη λα είλαη ηδηαηηέξσο αδηθαηνιφγεηε θαη ζνβαξή γηα λα µπνξέζεη λα 

δψζεη   ρψξα ζε έθηαθηε θαηαγγειία. Αθφµε ζπνπδαίνο ιφγνο ζπληξέρεη 

φηαλ επήιζε θινληζµφο ηεο ζρέζεο εµπηζηνζχλεο µεηαμχ ησλ 

ζπµβαιινµέλσλ, ην νπνίν ζπµβαίλεη ζπλήζσο φηαλ ν µηζζσηφο παξαβαίλεη 

ηελ ππνρξέσζε πίζηεο έλαληη ηνπ εξγνδφηε (Ο θινληζκφο ηεο εκπηζηνζχλεο 

ηνπ εξγνδφηε πξνο ην πξφζσπν ηνπ εξγαδνκέλνπ είλαη αθφκε κεγαιχηεξνο 

φηαλ πξφθεηηαη γηα αλψηεξα ζηειέρε ηεο επηρείξεζεο ή γηα ππαιιήινπο 

εκπηζηνζχλεο,).   

      Σέηνηα παξάβαζε ιαµβάλεη ρψξα φηαλ ν εξγαδφµελνο αζθεί αζέµηην 

αληαγσληζµφ εηο βάξνο ηνπ εξγνδφηε ή πξνδίδεη ηα εµπνξηθά µπζηηθά ηεο 

επηρείξεζεο (βι. Καπνδίζηξηα, φ.π., παξ. 31). O θινληζµφο ηεο εµπηζηνζχλεο 

δηθαηνινγεί θαη ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν εξγνδφηεο µπνξεί λα πξνβεί 

ζε έθηαθηε θαηαγγειία φηαλ έρεη µφλν ππνςία δηάπξαμεο εθ µέξνπο ηνπ 
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εξγαδνµέλνπ ζνβαξψλ αδηθεµάησλ (Εεξδειή Γ., Σν δίθαην ηεο θαηαγγειίαο 

ηεο ζχκβαζεο εμαξηεκέλεο εξγαζίαο, ζει. 181). Παξάιιεια ε άξλεζε ηνπ 

εξγαδνµέλνπ λα εθηειέζεη ηελ εξγαζία πνπ ηνπ αλέζεζε ν εξγνδφηεο µπνξεί λα 

απνηειέζεη ζπνπδαίν ιφγν µφλν φηαλ εµπίπηεη ζηα φξηα ηνπ δηεπζπληηθνχ 

δηθαηψµαηνο ηνπ εξγνδφηε (Εεξδειή Γ., Σν δίθαην ηεο θαηαγγειίαο ηεο 

ζχκβαζεο εμαξηεκέλεο εξγαζίαο , ζει. 160, ΑΠ 777/1964, ΝνΒ 1965, ζει. 

627, ΑΠ 276/1988, ΔΔξγΓ 1989, ζει. 445).  

       Χζηφζν θξίζεθε απφ ηε λνµνινγία φηη δελ απνηειεί ζπνπδαίν ιφγν ε 

άξλεζε ηνπ µηζζσηνχ λα παξέρεη εξγαζία ζην εμσηεξηθφ (ΔθΑζ 1130/1972, 

ΔΔξγΓ 1972, ζει. 727) θαζψο θαη ε ζπλνµνιφγεζε ζχµβαζεο µε ηέηνηα 

ρξνληθή δηάξθεηα πνπ δελ δηθαηνινγείηαη. Δπίζεο ζπνπδαίν ιφγν δελ απνηεινχλ 

νη πνιηηηθέο πεπνηζήζεηο ηνπ εξγαδνµέλνπ(ΑΠ 1487/1990 ΓΔΝ 1991, ζει. 85). 

 

2.2.1  ΑΘΔΣΖΖ ΣΖ ΤΠΟΥΡΔΧΖ ΓΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΣΧΝ ΤΜΦΧΝΖΘΔΝΣΧΝ 
ΔΡΓΑΗΧΝ 

 

   Δίλαη γεγνλφο φηη ηθαλή θαη αλαγθαία ζπλζήθε γηα ηελ θαηαγγειία κηαο 

ζχκβαζεο νξηζκέλνπ ρξφλνπ κπνξεί λα είλαη ε αζέηεζε θάζε ζπκβαηηθήο 

ππνρξέσζεο, πνπ νξίδεηαη ζηελ παξνρή ηεο ζπκθσλεζείζαο 

εξγαζίαο.Όπσο ιέρζεθε φκσο πξσηχηεξα ζπλεζίδεηαη λα πξνεγείηαη ηεο 

θαηαγγειίαο ε πξνεηδνπνίεζε. Όκσο αλ ν εξγαδφκελνο, παξά ηηο ζπζηάζεηο 

θαη πξνεηδνπνηήζεηο ηνπ εξγνδφηε, ζπλερίδεη ηελ παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά 

ηνπ, φπσο είλαη ε επαλεηιεκκέλε πξνζέιεπζε ζηελ εξγαζία κε 

θαζπζηέξεζε ή νη άλεπ ιφγνπ θαη αηηίαο απνπζίεο ή ε άξλεζε παξνρήο 

εξγαζίαο, κπνξεί λα ζεκειηψζνπλ ηζρπξφ ιφγν πξφσξεο ιχζεο ηεο 

ζχκβαζεο. 

    Ζ άξλεζε εθηέιεζεο ηεο ζπκθσλεζείζαο εξγαζίαο φηαλ απηή νθείιεηαη ζε 

πξφζεζε ζπληζηά ζπνπδαίν ιφγν θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο ελψ ε άξλεζε 

εθηέιεζεο ησλ ζπκθσλεζέλησλ θαζεθφλησλ δελ απνηειεί θαη’ εμαίξεζε 

ιφγν θαηαγγειίαο φηαλ απηή νθείιεηαη ζε αλεπαξθή ή κε ιήςε κέηξσλ απφ 

ηνλ εξγνδφηε γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ ή φηαλ 

νθείιεηαη ζε ζνβαξνχο ζπλεδεηζηαθνχο ιφγνπο νπφηε ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε είλαη δηθαηνινγεκέλε ε άξλεζε ηνπ εξγαδνκέλνπ λα ζπκκεηέρεη 

ζηελ εθηειέζε εξγαζηψλ εθηφο ησλ νξίσλ ηεο ζπκθσλεκέλεο εξγαζίαο ή 
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φηαλ είλαη κε λφκηκεο. 

Απφ απηφ βέβαηα δελ απνξξέεη ην ζπκπέξαζκα φηη ν εξγαδφκελνο έρεη 

απαιιαγή  εθπιήξσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ ( Γ.  Εεξδειήο,  

Σν  δίθαην  ηεο  θαηαγγειίαο  ηεο  ζχκβαζεο  εμαξηεκέλεο  εξγαζίαο,  

Δθδφζεηο αθθνπια, Αζήλα-Κνκνηελή 2002, ζει. 159). Έηζη, αλ ν 

εξγαδφκελνο, θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, κπνξεί λα 

πξνβιέςεη ηπρνχζα ζχγθξνπζε αλάκεζα ζηηο αξρέο ηεο ζπλεηδεζήο ηνπ θαη  

ζηηο ζπκθσλεζείζεο ππνρξεψζεηο ηνπ, δελ κπνξεί κεηαγελέζηεξα κε 

επθνιία λα ηνπ αλαγλσξηζηεί ην δηθαίσκα λα αξλεζεί λα εθηειέζεη ηα 

θαζήθνληα πνπ ηνπ αλαζέηεη ν εξγνδφηεο. ε απηή ηελ πεξίπησζε ε άξλεζε 

γηα ηελ εθηέιεζε ησλ φισλ ή κέξνπο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ απνηειεί ιφγν 

θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο. 

     Δπίζεο, ζην πξίζκα ηεο παξαβνιήο θαη ζηάζκηζεο ησλ ζπγθξνπφκελσλ 

ζπκθεξφλησλ ησλ κεξψλ, ζπκβάιιεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ  ε πηαηζκαηηθή 

ζπκπεξηθνξά ηνπ εξγαδνκέλνπ. Γηα παξάδεηγκα, ππέξ ηνπ εξγαδνκέλνπ ζα 

βαξχλεη ην γεγνλφο, φηαλ απηφο απφ αλππαίηηα πιάλε ζπκκεηείρε ζε 

παξάλνκε απεξγία.  

 

2.2.2 ΑΘΔΣΖΖ ΔΚΣΔΛΔΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ ΠΟΤ ΑΠΟΡΡΔΟΤΝ ΑΠΟ ΣΖ 
ΤΜΒΑΖ 

 

            Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη βάζε ζπνπδαίνπ ιφγνπ γηα ηελ έθηαθηε 

θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ φρη κφλν αζέηεζε 

ή ειιεηπή εθαξκνγή  ησλ θχξησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ εξγαδνκέλνπ, αιιά θαη ε κε 

εθηέιεζε ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε, πνπ είηε 

πξνβιέπνληαη εηδηθά απφ ηα κέξε ή ην λφκν είηε πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

γεληθφηεξε ππνρξέσζε θαιφπηζηεο ζπκπεξηθνξάο ζχκθσλα κε ην άξζξν 288 

ΑΚ, εθφζνλ είλαη ζεκαληηθέο. Οπζηαζηηθέο παξαβάζεηο ηέηνηνπ είδνπο 

ππνρξεψζεσλ απνηεινχλ γηα παξάδεηγκα ε κε ηήξεζε θαλφλσλ  αζθαιείαο, 

πξνμέλεζε βιάβεο ζηα πιηθά ή ζηα πάγηα ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο ή ε 

θαηαλάισζε νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ απφ επαγγεικαηία νδεγφ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο νδήγεζεο. 

      Ζ ζπλεζέζηεξε πεξίπησζε ζπνπδαίνπ ιφγνπ πνπ αθνξά ζε αζέηεζε 

ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ ηεο ζχκβαζεο απνηειεί ε παξαβίαζε ηεο 
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ιεγφκελεο ππνρξέσζεο πίζηεο ηνπ εξγαδνκέλνπ. ε απηή ηελ θαηεγνξία 

αλήθνπλ ν ζρεδηαζκφο θαη ε δηάπξαμε πνηληθψλ αδηθεκάησλ ζε βάξνο ηνπ 

πξνζψπνπ ή ηεο πεξηνπζίαο ηνπ εξγνδφηε, ε απφ πξφζεζε απνθάιπςε 

ζηνηρείσλ-κεζφδσλ-δεμηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο πνπ δελ πξέπεη ή δελ έρεη δνζεί 

άδεηα λα δεκνζηνπνηεζνχλ. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ε θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο 

βαζίδεηαη ζην φηη νη ζπγθεθξηκέλεο παξαβαηηθέο ελέξγεηεο ηνπ εξγαδνκέλνπ 

θιφληζαλ ή δηέξξεμαλ ηελ απνιχησο αλαγθαία γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο 

ζχκβαζεο ζρέζεο εκπηζηνζχλεο, ψζηε λα θαζίζηαηαη γηα ηνλ εξγνδφηε 

απαγνξεπηηθή ε εμαθνινχζεζή ηεο (Γ. Εεξδειήο, Σν δίθαην ηεο θαηαγγειίαο ηεο 

ζχκβαζεο εμαξηεκέλεο εξγαζίαο, Δθδφζεηο αθθνπια, Αζήλα-Κνκνηελή 2002, 

ζει 95 θαη 163).  

        ηελ πεξίπησζε αζέηεζεο ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ ηεο ζχκβαζεο 

θαη ζπλδένληαη κε ηελ πξνμέλεζε βιάβεο ζε πιηθνηερληθέο ππνδνκέο ηεο 

επηρείξεζεο, ε πξνεηδνπνίεζε είλαη πξέπνπζα σο επηφηεξεο κνξθήο κέηξν απφ 

ηελ θαηαγγειία. Αληίζεηα ζηηο πεξηπηψζεηο παξαβίαζεο εθηέιεζεο 

ππνρξεψζεσλ απνξξεφλησλ ηεο ζχκβαζεο πνπ δηαξηγλχνπλ ηελ ζρέζε 

εκπηζηνζχλεο ησλ κεξψλ, φπσο απηέο αλαθέξζεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε 

παξάγξαθν, ε άκεζε θαηαγγειία ηνπ εξγνδφηε δελ θαζίζηαηαη άθπξε αθνχ 

νπνηαδήπνηε πξνεηδνπνίεζε είλαη πεξηηηή. 

       Δπίζεο, ε δηελέξγεηα πξάμεσλ ή κεζφδσλ αληαγσληζκνχ ζε βάξνο ηνπ 

εξγνδφηε ζπληζηά άκεζε παξαβίαζε ηεο ππνρξέσζεο πίζηεο ηνπ 

εξγαδνκέλνπ πξφο απηφλ , ηδίσο φηαλ απφ ηηο πξάμεηο ηνπ εξγαδνκέλνπ 

βάιινληαη ηξέρνληα επαγγεικαηηθά ζπκθέξνληα ηνπ εξγνδφηε.  

Παξφια ηαχηα θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην ιφγν θαηαγγειίαο ζπληζηνχλ 

παξαβαηηθέο ζπκπεξηθνξέο ζηελ ππνρξέσζε πίζηεο ηνπ εξγαδνκέλνπ πξνο 

ηελ εξγνδνζία, ν εξγνδφηεο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηελ εζηθή ππνρξέσζε 

λα θάλεη ρξήζε επηφηεξσλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ. 

             ηηο πην πνιιέο φκσο πεξηπηψζεηο ηζρπξνχ θινληζκνχ ηεο ζρέζεο 

εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ησλ δπν κεξψλ, ν εξγνδφηεο δελ έρεη θακία άιιε ιχζε 

απφ ηελ θαηαγγειία, φπσο ζηελ πεξίπησζε ππεμαίξεζεο ρξεκάησλ ζε 

βάξνο ηνπ εξγνδφηε, ελέξγεηα πνπ δειψλεη ηηο πην πνιιέο θνξέο πξνμέλεζε 

βιάβεο απφ πξφζεζε θαη κνηξαία ν  εξγαδφκελνο  δελ  κπνξεί  λα  ειπίδεη 

ζε θαιχηεξε θαη επλνηθφηεξε κεηαρείξηζε. Ζ ζχζηαζε ή πξνεηδνπνίεζε ή 

νπνηνδήπνηε άιιν επηφηεξεο κνξθήο  απφ ηελ θαηαγγειία κέηξν δελ 
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απνηεινχλ ζηελ πεξίπησζε απηή ηθαλή θαη αλαγθαία ζπλζήθε γηα λα 

απνθαηαζηήζνπλ ηελ θινληζζείζα βάζε εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ησλ κεξψλ 

θαη άξα ε επηινγή κηαο ηέηνηαο δηεμφδνπ απνθιείεηαη απηφκαηα.  

 

2.2.3 ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ Δ ΠΑΡΑΝΟΜΖ ΑΠΔΡΓΗΑ  
 

          Ζ ζπκκεηνρή ηνπ εξγαδφκελνπ ζε λφκηκε απεξγία ζπληζηά άζθεζε 

ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλνπ δηθαηψκαηνο, θαιχπηεηαη απφ πξνζηαζία ηεο 

λφκηκεο ζπλδηθαιηζηηθήο δξάζεο θαηά ην άξζξν 14 ηνπ Ν.1264/1982 θαη 

δχλαηαη ρσξίο ζπλέπεηεο λα αλαζηέιιεη ηηο θχξηεο ππνρξεψζεηο ησλ κεξψλ 

πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε εξγαζίαο. Χο εθ ηνχηνπ δελ κπνξεί  λα 

απνηειέζεη λφκηκα ηζρπξφ ιφγν έθηαθηεο θαηαγγειίαο. ηνλ αληίπνδα, ε 

νξγάλσζε ,δηεμαγσγή ή ζπκκεηνρή ζε παξάλνκε απεξγία ζπληζηά αζέηεζε 

ηεο ζχκβαζεο, ε νπνία φπσο θάζε ηέηνηαο πθήο παξαβίαζε κπνξεί βάζηκα λα 

απνηειέζεη ιφγν έθηαθηεο θαηαγγειίαο. 

Όκσο ε ζπκκεηνρή ηνπ εξγαδνκέλνπ ζε παξάλνκε απεξγία δελ 

ζπληζηά ζπνπδαίν ιφγν, φηαλ ν εξγαδφκελνο δηθαηνινγεκέλα πηζηεχεη φηη απηή 

είλαη λφκηκε. Όηαλ ν εξγαδφκελνο ζπκκεηέρεη ζε απεξγία πνπ έρεη θεξχμεη 

λφκηκα ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε, ε πιάλε ηνπ σο πξνο ην λφκηκν ραξαθηήξα 

ηεο απεξγίαο ζεσξείηαη αλππαίηην. Έηζη ζπκκεηέρνληαο ζηελ απεξγία απηή, ζε 

πεξίπησζε πνπ γηα δηάθνξνπο ιφγνπο ε απεξγία είλαη παξάλνκε, δελ 

θηλδπλεχεη λα ράζεη ηε ζέζε ηνπ. 

ηελ πεξίπησζε φκσο, πνπ ε απεξγία θξίζεθε κε δηθαζηηθή απφθαζε 

σο κε λφκηκε , ε εμαθνινχζεζε ζπκκεηνρήο ζε απηήλ απνηειεί ζπνπδαίν 

ιφγν θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο ησλ πξνζηαηεπνκέλσλ 

ζπλδηθαιηζηηθψλ ζηειερψλ.Έηζη ζπληξέρεη απνδεδεηγκέλα ζπνπδαίνο ιφγνο 

θαηαγγειίαο απφ ηε ζηηγκή πνπ ν εξγαδφκελνο ιακβάλεη γξαπηψο γλψζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηεο δηθαζηηθήο απφθαζεο θαη ζπλερίδεη λα ζπκκεηέρεη ζηελ 

απεξγία. Σφηε ε θξίζε ή πεπνίζεζε ηνπ εξγαδνκέλνπ γηα ην λφκηκν 

ραξαθηήξα ηεο απεξγίαο δελ ζεσξείηαη απηαπφδεηθηα δηθαηνινγεκέλε θαη 

ηπγράλνπζα πξνζηαζίαο. 
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2.2.4  Ζ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ ΣΟΤ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ ΣΟΝ ΔΡΓΑΗΑΚΟ ΥΧΡΟ ΚΑΗ 
ΔΚΣΟ  ΑΤΣΟΤ 

 

Ζ ζπκπεξηθνξά ηνπ εξγαδνκέλνπ ζην πεξηβάιινλ εξγαζίαο θαηά ηελ 

πεξίνδν ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο δηαδξακαηίδεη πνιχ 

ζεκαληηθφ ξφιν γηα ην αλ ζπληζηά ζπνπδαίν ιφγν γηα ιχζε απηήο θαη πξέπεη 

πάληα λα ζπκθσλεί κε ηα ζπλαιιαθηηθά ήζε. Έηζη φηαλ γηα παξάδεηγκα ν 

εξγαδφκελνο έρεη ζπρλέο αληηπαξαζέζεηο θαη δηελέμεηο κε πξντζηακέλνπο ή 

ζπλαδέιθνπο ή αλάξκνζηε θαη πβξηζηηθή ζπκπεξηθνξά έλαληη απηψλ θαη ηνπ 

εξγνδφηε απηά ζπληζηνχλ ζπνπδαίν ιφγν. Ζ ζπγθεθξηκέλε παξαβαηηθή 

ζπκπεξηθνξά ηνπ εξγαδνκέλνπ κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί κε ελαιιαθηηθά απφ 

ηελ θαηαγγειία κέηξα θαη πην ζπγθεθξηκέλα κε θάπνηεο πεηζαξρηθέο πνηλέο ηεο 

επηρείξεζεο ή ηνπ πξνζηίκνπ αλ απηά πξνβιέπνληαη ζηνπο φξνπο ιεηηνπξγίαο 

ηεο επηρείξεζεο. Σα παξαπάλσ κέηξα ζεσξνχληαη σο βάζηκν θαη αλαζηαιηηθφ 

κέζν απνηξνπήο ζην κέιινλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξάο. 

ε αληίζεζε κε ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ εξγαδνκέλνπ εληφο ηνπ 

εξγαζηαθνχ ρψξνπ, ε εθηφο εξγαζίαο ζπκπεξηθνξά ηνπ δελ κπνξεί ζε θακκία 

πεξίπησζε λα απνηειέζεη αδηάζεηζην ιφγν θαηαγγειίαο νχηε λα επηθέξεη 

άιιεο θπξψζεηο ζε βάξνο ηνπ εξγαδνκέλνπ.Οη θαλφλεο θαη νη δεζκεχζεηο ηνπ 

εξγαδνκέλνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ ζχκβαζε εξγαζίαο δελ έρνπλ επηξξνή 

θαη επέθηαζε ζηνλ ηδησηηθφ βίν ηνπ, ηνλ νπνίν είλαη απηνδίθαηα ειεχζεξνο λα 

νξγαλψζεη κε βάζε ηηο αληηιήςεηο θαη ηηο πεπνηζήζεηο ηνπ. Έηζη γηα 

παξάδεηγκα ε επηινγή ηνπ γηα παξάδεηγκα λα είλαη ελεξγφο πνιηηηθά ππέξ 

ελφο ζπγθεθξηκέλνπ θφκκαηνο, θαη λα δξαζηεξηνπνηείηαη θαηά βνχιεζε εθηφο 

εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο φρη κφλν δελ κπνξεί λα απνηειέζεη ζπνπδαίν γηα 

ηελ έθηαθηε θαηαγγειία αιιά ζπγρξφλσο ηελ θαζηζηά θαηαρξεζηηθή. 

ε αληηδηαζηνιή ησλ φζσλ ιέρζεθαλ παξαπάλσ ππάξρνπλ 

παξαδείγκαηα ζπκπεξηθνξάο ηνπ εξγαδνκέλνπ εθηφο εξγαζίαο φπνπ κπνξνχλ 

λα νδεγήζνπλ ζε παξαβίαζε ή αζέηεζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεψλ ηνπ, 

νπφηε απηή ε ζπκπεξηθνξά ηνπ είλαη λνκηθά θξίζηκε.  

Έηζη, έλαο δεκνζηνγξάθνο ζε εθεκεξίδα ή πεξηνδηθφ ή άιιν κέζν 

καδηθήο ελεκέξσζεο πνπ έρεη ραξαγκέλε ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή κεζνδνινγία 
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νθείιεη λα κε δηαηππψλεη δεκφζηα απφςεηο, πνπ βξίζθνληαη ζε αληίζεζε κε 

ηελ πνιηηηθή ξφηα ηνπ εξγνδφηε ηνπ. Γηαθνξεηηθή ζπκπεξηθνξά ζπληζηά 

ζπνπδαίν ιφγν γηα ηελ θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο. Αληίζηνηρν παξάδεηγκα, 

ππάξρεη φηαλ έλαο γηαηξφο πνπ εξγάδεηαη ζε ζξεζθεπηηθφ λνζειεπηηθφ ίδξπκα 

θαη δηαηππψλεη απφςεηο ππέξ ησλ ακβιψζεσλ πνπ επηηξέπνληαη κελ απφ ην 

λφκν φκσο έξρνληαη ζε ξεηή αληίζεζε κε ηνπο εθθιεζηαζηηθνχο θαλφλεο θαη ηε 

ρξηζηηαληθή πίζηε. 

Δπίζεο νη εξγαδφκελνη πνπ αλήθνπλ ζε επηρεηξήζεηο νη νπνίεο 

πξεζβεχνπλ ζπγθεθξηκέλεο θαηεχζπλζεο ζξεζθεπηηθέο ή πνιηηηθέο γξακκέο, 

απηφκαηα πξνθχπηνπλ ζπκβαηηθέο δεζκεχζεηο θαη κηα ηδηαίηεξα έληνλε 

ππνρξέσζε πίζηεο έλαληη ηνπ εξγνδφηε νπφηε ζα πξέπεη λα παξαιείςεη εθηφο 

εξγαζίαο θάζε ελέξγεηα πνπ έξρεηαη ζε αληίζεζε πξνο ηνπο επηδησθφκελνπο 

απφ ηνλ εξγνδφηε ζθνπνχο. 

Θα πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ε εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ 

ππνρξεψζεσλ, σο νξηζκφο ηεο θαιήο πίζηεο έλαληη ζηνλ εξγνδφηε (. 

Λεθέαο, Καηαγγειία πκβάζεσο Δξγαζίαο, Έθδνζε 2002, πξγξ. 

1839,1857,1858), δελ έρεη ηελ ίδηα δηαβάζκηζε  γηα φινπο ηνπο εξγαδνκέλνπο 

πνπ απαζρνινχληαη ζε ηέηνηνπ είδνπο επηρεηξήζεηο ή εθκεηαιιεχζεηο αιιά 

είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ ζέζε πνπ θαηέρεη ν εξγαδφκελνο θαη ηα 

ζπγθεθξηκέλα θαηά ηε ζχκβαζε θαζήθνληα πνπ εθηειεί ή είλαη ππεχζπλνο γηα 

απηά. Έηζ η  φζν νη επηρεηξεζηαθνί ζθνπνί είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλνη κε ηα 

θαζήθνληα ηνπ ελ ιφγσ εξγαδνκέλνπ, ηφζν κεγαιχηεξε γίλεηαη απηφκαηα θαη ε 

ζπκβαηηθή δέζκεπζε ηνπ εξγαδνκέλνπ ζηελ εθηφο εξγαζίαο ζπκπεξηθνξά. 

Γελ πξέπεη ζε θακκία πεξίπησζε ε θήκε ηεο επηρείξεζεο ζηελ νπνία 

εξγάδεηαη θάπνηνο λα βάιιεηαη απφ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ εθηφο απηήο, θαη 

κάιηζηα ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο πνπ ε απνξξένπζα ηεο ζχκβαζεο 

ππνρξέσζε γηα εζηθή αθεξαηφηεηα είλαη θξίζηκε, εηδηθά φηαλ είλαη αλαγθαία 

πξνυπφζεζε γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ πνπ έρνπλ αλαηεζεί ζηνλ 

εξγαδφκελν , φπσο γηα παξάδεηγκα ν εζηθά επηιήςηκνο βίνο ή ε παξαβαηηθή 

ζπκπεξηθνξά εθπαηδεπηηθνχ ηδησηηθνχ ζρνιείνπ κπνξεί λα απνηειέζεη ιφγν 

θαηαγγειίαο. 

Δπίζεο, ε παξαβαηηθή πνηληθά ζπκπεξηθνξά εθηφο ηεο εξγαζίαο, ηνπ 

εξγαδνκέλνπ πνπ δηαπξάηηεη ή ζπκκεηέρεη ζε αμηφπνηλεο πξάμεηο πνπ δελ 

ζηξέθνληαη θαη’ αλάγθε θαηά ηνπ εξγνδφηε ηνπ κπνξνχλ ππφ ζπλζήθεο λα 
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απνηειέζνπλ ζπνπδαίν ιφγν, γηαηί δεκηνπξγνχλ θινληζκφ ζηελ αμηνπηζηία ηνπ 

εξγαδνκέλνπ σο άηνκν ή ζηελ θαηαιιειφηεηά ηνπ λα παξέρεη ηε 

ζπκθσλεκέλε κε ηε ζχκβαζε εξγαζία. Έηζη αλ θάπνηνο ππάιιεινο πνπ είλαη 

ππεχζπλνο ζηελ επηρείξεζε γηα ηε δηαρείξεζε ρξεκάησλ ηεο, δηαπξάμεη θαη 

θαηαδηθαζηεί γηα αδηθήκαηα πνπ άπηνληαη ζην πεξηνπζηαθφ δίθαην φπσο θινπή 

ή ππεμαίξεζε απηή ε ζπκπεξηθνξά ηνπ κπνξεί λα απνηειέζεη ιφγν παλίζρπξν 

ιφγν θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο.  

πλνςίδνληαο, ζε φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο ηζρπξνπνηείηαη ε 

επίθιεζε ηεο χπαξμεο ζπνπδαίνπ ιφγνπ θαηαγγειίαο φηαλ ε εθηφο εξγαζίαο 

ζπκπεξηθνξά ηνπ εξγαδνκέλνπ ζπληζηά θαη αζέηεζε ή παξαβίαζε 

ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ. 

 

2.2.5 ΑΘΔΝΔΗΑ ΣΟΤ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ 

 

Μηα απφ ηηο πην ζεκαληηθέο πεξηπηψζεηο ιφγσλ πνπ νδεγνχλ ζε 

θαηαγγειία θαη αθνξά ζην πξφζσπν ηνπ εξγαδνκέλνπ είλαη ε αζζέλεηα ηνπ. Ζ 

αζζέλεηα, ζαλ έλλνηα απφ κφλε ηεο, δελ ζπληζηά ιφγν θαηαγγειίαο αιιά κπνξεί 

θάησ απφ νξηζκέλεο ζπλζήθεο ή πξνυπνζέζεηο λα απνηειέζεη βάζηκν ιφγν 

πξφσξεο ιχζεο ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο. Έηζη φηαλ ε απνρή ηνπ εξγαδνκέλνπ 

απφ ηελ εξγαζία ηνπ, ιφγσ αζζελείαο, δηαξθεί γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα 

κπνξεί λα απνηειέζεη ζπνπδαίν ιφγν γηα θαηαγγειία ηεο ζρέζεο αθνχ επέρεη  

δπζκελείο επηδξάζεηο ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο, φπσο κεξηθή ή 

νιηθή δηαθνπή ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ή επηβάξπλζε ζε θφξην εξγαζίαο 

ηνπ ππφινηπνπ πξνζσπηθνχ. Αλ ιάβνπκε δε ππφςε κηα δπζηπρψο γηα ηνλ 

εξγαδφκελν δπζκελή πξφβιεςε γηα ηελ εμέιημε ηεο πγείαο ηνπ θαη άξα 

καθξφρξνλε απνπζία απφ ηα θαζήθνληά ηνπ απηφ ζπληζηά ζπνπδαίν ιφγν. 

Όκσο φζν ζνβαξή θη αλ είλαη ε αζζέλεηα ηνπ εξγαδνκέλνπ θαη φζν 

καθξνρξφληα ε απνπζία ηνπ, δελ είλαη ηθαλά λα ζεκειηψζνπλ ζπνπδαίν ιφγν, 

φηαλ θαηά ην ρξφλν ηεο θαηαγγειίαο ν εξγαδφκελνο έρεη ζεξαπεπηεί. Δλφςεη 

ηνπ ζθνπνχ ηεο  θαηαγγειίαο  ελδηαθέξεη  πεξηζζφηεξν  ην  πψο  ζα  

εμειηρζεί  ζην  κέιινλ  ε θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ εξγαδνκέλνπ θαη πσο ζα 

επεξεάζεη ηελ εξγαζηαθή ζρέζε (Γ. Εεξδειήο, Σν δίθαην ηεο θαηαγγειίαο ηεο 

ζχκβαζεο εμαξηεκέλεο εξγαζίαο, Δθδφζεηο αθθνπια, Αζήλα-Κνκνηελή 

2002, ζει. 98, 119 θαη 175). πκβάληα ηνπ πξφζθαηνπ παξειζφληνο δελ 
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ζπληζηνχλ απφ κφλα ηνπο ζπνπδαίν ιφγν παξά κφλν φηαλ ζηνηρεηνζεηνχλ 

απνρξψζεο ελδείμεηο γηα ηελ εμέιημε ηεο πγείαο ηνπ εξγαδνκέλνπ νπφηε θαη 

θαη’ ζπλέπεηα γηα ηελ πνξεία ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο. 

Όκσο, αλ ν εξγαδφκελνο ιφγσ ηεο ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο 

ηνπ δελ είλαη ζε ζέζε λα παξέρεη επαξθψο ηε ζπκθσλεζείζα εξγαζία, ν 

εξγνδφηεο δχλαηαη λα ηνλ απαζρνιήζεη ζε άιιε ζέζε εξγαζίαο 

πξνζαξκφδνληαο εξγαζηαθά θαζήθνληα ζηελ θαηάζηαζή ηνπ, πξηλ πξνζθχγεη 

ζηελ θαηαγγειία. Γηα ηηο απνπζίεο κηθξήο ζρεηηθά δηάξθεηαο , ηζρχεη φηη θαη  

ζηελ πεξίπησζε ηεο αθνχζηαο καθξνρξφληαο απνπζίαο ηνπ εξγαδνκέλνπ απφ 

ηελ εξγαζία κε ηελ πξψηε φκσο πεξίπησζε λα θαζίζηαηαη δπζρεξέζηεξε γηα 

ηνλ εξγνδφηε γηα εχθνιε ιχζε ηεο ζχκβαζεο απ’ φ,ηη ε αληηκεηψπηζε ηεο 

θαηάζηαζεο πνπ δηθαηνινγεί κηα κεγάιεο δηάξθεηαο απνπζία ηνπ εξγαδνκέλνπ. 

ε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε, είηε πξφθεηηαη γηα κεγάιεο είηε γηα κηθξήο 

δηάξθεηαο αζζέλεηα, ν δηθαζηήο έρεη ρξένο λα ζηαζκίζεη ηα ζπγθξνπφκελα 

ζπκθέξνληα ησλ κεξψλ. ηνηρεία θξίζηκα γηα ηε απφθαζε απηή απνηεινχλ νη 

ζπλέπεηεο πνπ απνξξένπλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο απφ ηε δηαξθή 

απνπζία ηνπ εξγαδνκέλνπ, ε ζέζε θαη ην είδνο ησλ θαζεθφλησλ πνπ έρεη 

επηθνξηηζηεί, ε αηηία θαη ε θχζε ηεο αζζέλεηαο, αλ δειαδή απηή νθείιεηαη ζηηο 

αλεπαξθείο ζπλζήθεο εξγαζίαο ή ζε ηξίην παξάγνληα. 

 

 

2.2.6 ΚΑΣΑΓΓΔΛΗΑ ΤΜΒΑΖ ΜΔ ΔΞΑΝΑΓΚΑΜΟ ΑΠΟ ΣΡΗΣΟΤ 

 

Γελ είλαη ζπάληα ε πεξίπησζε πνπ ε δηαθνπή ηεο ζχκβαζεο θάπνηνπ 

εξγαδνκέλνπ ππαγνξεχεηαη κε ηελ απεηιή νηθνλνκηθψλ θαη άιισλ ζπλεπεηψλ 

ή ηελ αληαιιαγή θάπνηνπ νθέινπο κε ηξίηα πξνο ηελ επηρείξεζε άηνκα φπσο 

γηα παξάδεηγκα λα αζθεζεί πίεζε γηα απφιπζε ηνπ ππαιιήινπ ε νπνία λα 

πξνέξρεηαη απφ ηελ πιεπξά ηνπ πξνζσπηθνχ ή απφ πειάηεο ή πξνκεζεπηέο 

ηνπ εξγνδφηε. Οη κέζνδνη πίεζεο πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηα 

πξφζσπα απηά σο εμαλαγθαζκνχ είλαη ε άξλεζε κεξηθήο ή νιηθήο 

ζπλεξγαζίαο κε ην ζπγθεθξηκέλν εξγαδφκελν, ε δηαθνπή ησλ παξαγγειηψλ ή 

αλάζεζε έξγσλ πξνο ηελ επηρείξεζε αλ δελ εθδησρζεί ν ζπγθεθξηκέλνο 

εξγαδφκελνο , ή δηάθνξεο δπζθνιίεο ζρεηηθά κε ηελ  πξνκήζεηα ππνδνκψλ-

εκπνξεπκάησλ απφ ηκήκα ζρεηίδεηαη κε ηνλ εξγαδφκελν. 
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Όηαλ νη ππνδείμεηο θαη παξάιιεια πηέζεηο ηξίησλ πξνζψπσλ πξνο ηνλ 

εξγνδφηε λα δηαθφςεη ηε ζχκβαζε ζπγθεθξηκέλνπ εξγαδφκελνπ νθείινληαη 

ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ίδηνπ ηνπ εξγαδνκέλνπ ιφγσ απνδεδεηγκέλεο 

παξαβαηηθήο θαη αληηζπκβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ή ζε ιφγνπο πνπ αθνξνχλ 

ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ ηφηε νη ιφγνη απηνί αληηθεηκεληθά θξηλφκελνη είλαη 

ηθαλνί λα απνηειέζνπλ ζπνπδαίν ιφγν. ε αληίζεζε ησλ αλσηέξσ δελ 

ζπληξέρεη ιφγνο πξνζθπγήο ζε θαηαγγειία, φηαλ νη αλαθνξέο πνπ 

επηθαινχληαη ηα πξφζσπα απηά δελ αθνξνχλ ην πξφζσπν ή ηε ζπκπεξηθνξά 

ηνπ εξγαδνκέλνπ ή είλαη ςεπδείο κε απνηέιεζκα ε αμησζή ηνπο γηα δηαθνπή 

ηεο ζχκβαζεο ηνπ εξγαδνκέλνπ λα κε δηθαηνινγείηαη. 

      Ο εξγνδφηεο νθείιεη ζηελ ηειεπηαία πεξίπησζε λα πξνζηαηεχζεη ηνλ 

εξγαδφκελν θαη λα κελ ππαλαρσξήζεη ζηηο πηέζεηο ησλ ηξίησλ. Μφλν φηαλ 

εμαηηίαο ησλ πηέζεσλ ησλ ηξίησλ (. Λεθέαο, Καηαγγειία πκβάζεσο 

Δξγαζίαο, Έθδνζε 2002, πξγξ. 1947, ζει. 347) ηίζεηαη ζε θίλδπλν ε 

ππφζηαζε ηεο επηρείξεζεο ή απεηιείηαη ν εξγνδφηεο κε ζνβαξή νηθνλνκηθή 

δεκία, αλ δελ ελδψζεη ζηα αηηήκαηά ηνπο θαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

θαηάζηαζεο δελ ππάξρεη άιιε δηέμνδνο, εθηφο απφ ηελ δηαθνπή ηεο 

ζχκβαζεο, ηφηε ν εξγνδφηεο κπνξεί λα πξνβάιεη ηνλ εμαλαγθαζκφ πνπ ηνπ 

αζθείηαη  σο ζπνπδαίν ιφγν γηα ηελ θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο (. Βιαζηφο, 

Δπίηνκν Αηνκηθφ Δξγαηηθφ Γίθαην, Δθδφζεηο αθθνπια, Αζήλα-Κνκνηελή 

2001, πξγξ. 466, ζει. 511) 

.  

 2.2.7 ΚΑΣΑΓΓΔΛΗΑ ΛΟΓΧ ΤΠΟΦΗΑ 
 
      Αθφκα ε δηάπξαμε απφ ηνλ εξγαδφκελν ζνβαξψλ παξαβάζεσλ ηεο 

ζχκβαζεο αιιά θαη ε ππνςία δηάπξαμήο ηνπο είλαη δπλαηφ θάησ απφ νξηζκέλεο 

πξνυπνζέζεηο  λα ζηνηρεηνζεηήζεη ζπνπδαίν ιφγν γηα ηελ έθηαθηε θαηαγγειία 

ηεο ζχκβαζεο. Απηφ ζπκβαίλεη φηαλ ε ππνςία, απηή θαζαπηή, θαηά αληηθεηκεληθή 

θξίζε, θιφληζε ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ εξγνδφηε ζην πξφζσπν ηνπ εξγαδνκέλνπ 

ζε ηέηνην βαζκφ, ψζηε λα θαζίζηαηαη κε αλεθηή γηα απηφλ ε ζπλέρηζε ηεο 

ζχκβαζεο (. Βιαζηφο, Δπίηνκν Αηνκηθφ Δξγαηηθφ Γίθαην, Δθδφζεηο αθθνπια, 

Αζήλα-Κνκνηελή 2001, πξγξ. 466, ζει. 511)  

     Ζ θαηαγγειία ζηελ πεξίπησζε ηνχηε δελ είλαη πνηληθνπνίεζε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ εξγαδνκέλνπ αιιά ζπλέπεηα ηεο απψιεηαο εκπηζηνζχλεο ηνπ 

εξγνδφηε πξνο απηφλ νπφηε ν εξγαδφκελνο θηλδπλεχεη λα ράζεη ηε ζέζε ηνπ  
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ρσξίο λα λα κπνξεί λα επηθαιεζηεί ην ηεθκήξην ηεο αζσφηεηαο. Πξέπεη φκσο 

νπνηεζδήπνηε  ππνςίεο ηνπ εξγνδφηε, γηα λα ζηνηρεηνζεηήζνπλ ιφγν 

θαηαγγειίαο, λα εμεηάδνληαη θαη λα αμηνινγνχληαη θάησ απφ απζηεξέο θξηηήξηα & 

πξνυπνζέζεηο. Οη ππνςίεο ηνπ πξέπεη λα ζεκειηψλνληαη αληηθεηκεληθά ζε 

ζπγθεθξηκέλα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά, ηα νπνία ιακβάλνπλ ρψξα θαηά ην 

ρξφλν θαηαγγειίαο. 

Δπίζεο, ε ππνςία ηνπ εξγνδφηε πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα ζνβαξή, 

δειαδή λα ζηεξίδεηαη ζε απνρξψζεο ελδείμεηο, απφ ηηο νπνίεο λα νξηνζεηείηαη 

ε πηζαλφηεηα ηέιεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξάμεο απφ ηνλ εξγαδφκελν. Ο 

εξγνδφηεο νθείιεη πξηλ πξνβεί ζηελ θαηαγγειία λα εξεπλήζεη δηεμνδηθά θαη λα 

πξάμεη θαζεηί δπλαηφ απφ ηελ πιεπξά ηνπ γηα ηε δηαιεχθαλζε  ηεο ππφζεζεο 

ζηελ νπνία εκπιέθεηαη ν εξγαδφκελνο. 

ε φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο ν εξγνδφηεο έρεη ππνρξέσζε, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 9  παξ.  3  ηνπ  Ν.  3198/55,  λα αλαγγείιεη ηε ιχζε  θαη  

φηαλ  θαηαγγέιιεηαη  ε ζχκβαζε θαη φηαλ ιήγεη κε ηελ πάξνδν ηνπ 

ζπκθσλεκέλνπ ρξφλνπ. Ζ αλαγγειία πξέπεη λα γίλεη εληφο 8 εκεξψλ, απφ ηελ 

παξάδνζε ηνπ εγγξάθνπ ηεο θαηαγγειίαο ζηνλ απνιπφκελν κηζζσηφ, ζηνλ 

ΟΑΔΓ ζε δηπινχλ. Σν έγγξαθν ηεο αλαγγειίαο ηεο θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο 

καδί κε ην έγγξαθν ηεο θαηαγγειίαο ζπληάζζεηαη εηο ηεηξαπινχλ. Σν 

πξσηφηππν παξαδίδεηαη ζηνλ απνιπφκελν κε ηπρφλ απνδεκίσζε, ηα δπν 

αληίγξαθα ππνβάιινληαη ζηνλ ΟΑΔΓ θαη ην ηέηαξην αληίγξαθν, ην νπνίν 

ππνγξάθεη ν απνιπφκελνο ψζηε λα έρεη επίγλσζε ηνπ εγγξάθνπ ηεο ιχζεο, 

παξακέλεη ζην αξρείν ηεο επηρείξεζεο. 

Όιεο νη παξαπάλσ πεξηπηψζεηο πνπ αλαιχζεθαλ έσο ηψξα, 

ζπληζηνχλ ζπνπδαίν ιφγν θαη ηαπηφρξνλα απνηεινχλ πξνυπφζεζε γηα ηελ 

άζθεζε έθηαθηεο θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο νξηζκέλνπ ρξφλνπ. Ο ζπνπδαίνο 

ιφγνο πξέπεη λα αλαθέξεηαη πεξηιεπηηθά ζηελ θαηαγγειία θαη δελ είλαη 

αλαγθαία ε εηδηθφηεξε αλάιπζε ησλ πεξηζηαηηθψλ πνπ νδήγεζαλ ζηελ 

θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο. Δθφζνλ ινηπφλ ε ζχκβαζε εξγαζίαο ιπζεί θαηφπηλ  

έγθπξεο   θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο   ν   εξγνδφηεο   δελ  έρεη   ππνρξέσζε  

λα  θαηαβάιιεη νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε ή κηζζφ ζηνλ απνιπφκελν 

κηζζσηφ (. Λεθέαο, Καηαγγειία πκβάζεσο Δξγαζίαο, Έθδνζε 2002, πξγξ. 

2015, ζει. 356), γηα ην ιφγν φηη απφ θακηά δηάηαμε λφκνπ δελ πξνβιέπεηαη 

ηέηνηα ππνρξέσζε. 
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Όκσο ζπκβαίλεη θάπνηεο θνξέο νη ιφγνη πνπ επηθαιείηαη ν εξγνδφηεο 

είηε λα κελ έρνπλ αιεζηλή ππφζηαζε είηε λα κελ κπνξνχλ λα ζεκειηψζνπλ 

ζπνπδαίν ιφγν είηε ε θαηαγγειία λα γίλεηαη ρσξίο επίθιεζε ζπνπδαίνπ ιφγνπ 

κε ζπλέπεηα ε θαηαγγειία λα ζεσξείηαη άθπξε (Μ. Λενληαξήο Δξγαηηθφ Γίθαην, 

εθδφζεηο Πάκηζνο, 2004, παξ. 142, ζει. 432). ηελ πεξίπησζε απηή ε 

ζχκβαζε εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη θαη κεηά ηελ θαηαγγειία ηεο ζρέζεο 

εξγαζίαο θαη ν κηζζσηφο δηθαηνχηαη ηηο απνδνρέο  πνπ ζα έπαηξλε κέρξη ηε 

ιήμε ηεο ζχκβαζήο ηνπ. 

Δάλ ε θαηαγγειία γίλεηαη απφ ηελ κεξηά ηνπ εξγνδφηε ρσξίο ηελ 

χπαξμε ζπνπδαίνπ ιφγνπ θαη ηαπηφρξνλα απηφο αξλείηαη λα απνδερζεί ηηο 

βάζεη ηεο ζχκβαζεο ππεξεζίεο ηνπ εξγαδφκελνπ νθείιεη λα θαηαβάιιεη 

κηζζνχο ππεξεκεξίαο απφ ηελ εκέξα ηεο άθπξεο θαηαγγειίαο θαη γηα φιν ηνλ 

ππνιεηπφκελν ρξφλν έσο ηελ θαλνληθή ιήμε ηεο ζχκβαζεο. Απφ ηνπο κηζζνχο 

ππεξεκεξίαο ν εξγνδφηεο έρεη δηθαίσκα, θαηά ην άξζξν 656 ΑΚ, λα αθαηξέζεη 

νηηδήπνηε γηα ην νπνίν ν εξγαδφκελνο σθειήζεθε απφ ηελ δηαθνπή - 

καηαίσζε ηεο εξγαζίαο. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, ν εξγαδφκελνο κπνξεί λα 

αμηψζεη, γηα ην δηάζηεκα πνπ απνκέλεη ηεο ιήμεο ηεο ζχκβαζεο, πξαγκαηηθή 

απαζρφιεζε. 

 

 
2.3 ΜΔ ΚΑΣΑΓΓΔΛΗΑ ΣΖ ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΜΔΡΗΑ ΣΟΤ  
ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ ΜΔ ΣΖΝ ΤΠΑΡΞΖ ΠΟΤΓΑΗΟΤ ΛΟΓΟΤ 
 

          πνπδαίν ιφγν γηα ηελ πξφσξε ιχζε ηεο ζχκβαζεο κπνξνχλ λα 

απνηειέζνπλ ιφγνη θαη πεξηζηαηηθά πνπ αλάγνληαη ζην πεδίν επζχλεο θαη 

δξάζεο ηνπ θαηαγγέινληα εξγαδνκέλνπ, εθφζνλ απηά θαζηζηνχλ ζηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε κε αλεθηή, θαηά ηελ θαιή πίζηε θαη ηα ζπλαιιαθηηθά 

ήζε, ηε ζπλέρηζε ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο. Υαξαθηεξηζηηθέο πεξηπηψζεηο 

θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο απφ ηνλ εξγαδφκελν ιφγσ χπαξμεο ζπνπδαίνπ 

ιφγνπ γηα ην πξφζσπν ηνπ εξγνδφηε ζπληξέρεη γηα παξάδεηγκα ζηηο 

παξαθάησ πεξηπηψζεηο: 

-Τβξηζηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ εξγνδφηε, κείσζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ 
εξγαδφκελνπ  

-Αζέηεζε νπζησδψλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο  
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-Παξαηεηακέλε κε θαηαβνιή απνδνρψλ  

-Παξάιεηςε ηήξεζεο ππνρξεψζεσλ γηα ηελ πγηεηλή θαη ηελ αζθάιεηα απφ ηνλ 
εξγνδφηε 

 Οη νπζηαζηηθνί νηθνλνµηθνηερληθνί ιφγνη σο ζπνπδαίνο ιφγνο απνηεινχλ έλαλ 

απφ ηνπο δχν βαζηθνχο ππιψλεο γχξσ απφ ηνπο νπνίνπο ζα επηθεληξψζνπκε 

ηελ αλάιπζή καο θαζψο νη πηπρέο θαη νη πξαθηηθέο ηνπο εθαξκνγέο 

απαζρφιεζαλ φζν ηίπνηε άιιν ηελ ειιεληθή λνκνινγία θαη ππεξθαιχθζεθαλ 

ελλνηνινγηθά απφ απηήλ ηνλίδνληαο παξάιιεια ηελ ππφζηαζή ηνπο φρη κφλν 

ζηελ πξάμε αιιά θαη ζηελ  λνκηθή επηζηεκνληθή θνηλφηεηα.  

πνπδαίνο ιφγνο γηα ην πξφζσπν ηνπ εξγνδφηε ζπλίζηαηαη 

απνδεδεηγκέλα ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο: 

 

 

2.3.1 ΑΘΔΣΖΖ Ή ΚΑΣΑΣΡΑΣΖΓΖΖ  ΚΤΡΗΧΝ ΚΑΗ ΔΠΑΚΟΛΟΤΘΧΝ 
ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 

 

Απφ πιεπξάο εξγαδνκέλνπ ππάξρεη ζπνπδαίνο ιφγνο θαηαγγειίαο, 

φηαλ κεηά ηελ έλαξμε ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο, ν εξγνδφηεο παξαβηάδεη ηφζν 

ηηο θχξηεο φζν θαη ηηο απνξξένπζεο ππνρξεψζεηο ηνπ. Παξάβαζε θχξηαο 

ππνρξέσζεο ηνπ εξγνδφηε είλαη ε γηα κεγάιν ζρεηηθά ρξνληθφ δηάζηεκα 

θαζπζηέξεζε κεξηθήο ή νιηθήο θαηαβνιήο ηνπ κηζζνχ ηνπ εξγαδνκέλνπ ή 

άιισλ δεδνπιεπκέλσλ απνδνρψλ ηνπ(ππεξσξίεο – ζπκθσλεζέληα πξηκ) ή 

ηπρφλ κηθξέο θαζπζηεξήζεηο ηνπ κηζζνχ, εθφζνλ είλαη ηαθηηθά 

επαλαιακβαλφκελεο. 

Δθηφο απφ ηελ αζέηεζε ή ηελ πιεκκειή εθαξκνγή ηελ θχξησλ 

ππνρξεψζεσλ ηνπ εξγνδφηε πξνο ηνλ εξγαδφκελν ηνπ θαη ε νπνηπδήπνηε 

είδνπο παξαβίαζε ή θαηαζηξαηήγεζε επαθφινπζσλ ππνρξεψζεψλ ηνπ 

ζπληζηά βάζηκν ιφγν θαηαγγειίαο. Γηα παξάδεηγκα , δχλαηαη λα δηθαηνινγήζεη 

ηελ έθηαθηε θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο ε κε εθαξκνγή ησλ θπξσζέλησλ απφ 

ηελ εηδηθή λνκνζεζία κέηξσλ γηα ηελ αζθάιεηα ηελ πξνζηαζία ηεο δσήο θαη 

ηελ πγηεηλή ηνπ εξγαδνκέλνπ ζην ρψξν εξγαζίαο, ε παξαβίαζε δειαδή ησλ 

ππνρξεψζεσλ   πξνλνηαθνχ ραξαθηήξα απφ ηελ πιεπξά ηνπ εξγνδφηε πξηλ 

ζπκβνχλ γεγνλφηα ή θαηαζηάζεηο πνπ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ αθεξαηφηεηα ηνπ 

εξγαδνκέλνπ.   Μπνξεί   επίζεο   θάζε   πεξηζηαηηθφ   πνπ   αληίθεηηαη   ζηηο 
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απνξξένπζεο ππνρξεψζεηο ηνπ εξγνδφηε λα κε ζπληζηά ζπνπδαίν ιφγν, 

φκσο φια, αθνχ ζπλεθηηκεζνχλ, κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ζπνπδαίν ιφγν (. 

Λεθέαο, Καηαγγειία πκβάζεσο Δξγαζίαο, Έθδνζε 2002, πξγξ. 1821, ζει. 

337). 

Δάλ ε αζέηεζε ησλ ζπκβαηηθψλ ή λφκηκσλ ππνρξεψζεσλ νθείιεηαη ζε 

ππαηηηφηεηα ηνπ εξγνδφηε, ν εξγαδφκελνο δηθαηνχηαη λα αμηψζεη θαη 

απνδεκίσζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 673 ΑΚ. Ζ απνδεκίσζε απηή είλαη 

ηζφπνζε κε ηηο απνδνρέο πνπ ζα έπαηξλε ν εξγαδφκελνο κέρξη ηε θαλνληθή 

ιήμε ηεο ρξνληθήο ζχκβαζεο. ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο ζα πξέπεη θαηά 

θαλφλα λα πξνεγείηαη ηεο θαηαγγειίαο ε πξνεηδνπνίεζε. 

 

2.3.2  ΜΟΝΟΜΔΡΖ ΜΔΣΑΒΟΛΖ ΣΧΝ ΟΡΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΠΟΤ ΒΛΑΠΣΔΗ 

ΣΟΝ  ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ 

 

     Δίλαη αξθεηά ζχλεζεο, ιφγν θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο νξηζκέλνπ 

ρξφλνπ κπνξεί λα απνηειέζεη ε πεξίπησζε ηεο κνλνκεξνχο κεηαβνιήο ησλ 

φξσλ ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο ηνπ εξγαδνκέλνπ κε δεκηνγφλεο ζπλέπεηεο γηα 

απηφλ (. Λεθέαο, Καηαγγειία πκβάζεσο Δξγαζίαο, Έθδνζε 2002, πξγξ. 

1821, ζει. 337) θαηά ην άξζξν 674 ΑΚ. Σέηνηνπ είδνπο βιαπηηθέο κεηαβνιέο 

γηα ηνλ εξγαδφκελν απνηεινχλ ε κείσζε ησλ απνδνρψλ ηνπ ,ή ε 

ηνπνζέηεζή ηνπ ζε ζέζε ππνδεέζηεξεο ηεο ησξηλήο, ή  ε ηξνπνπνίεζε ησλ 

εξγαζηψλ - θαζεθφλησλ πνπ ηνπ έρνπλ αλαηεζεί θαη  έηζη θαζίζηαηαη 

δπζκελήο ε εξγαζία ηνπ. 

      Τπαξρνπλ πεξηπηψζεηο φπσο ε κεηάζεζε ηνπ εξγαδφκελνπ ζε πφζην ή 

πηζαλψο άιιε επηρείξεζε ηνπ νκίινπ πνπ κπνξεί λα εξγάδεηαη πνπ λα 

απέρεη γεσγξαθηθά απφ ηελ πξψηε εθφζνλ ν ίδηνο δελ απνδέρεηαη ηελ 

κεηάζεζή ηνπ ή ε πεξίπησζε θαθφβνπιεο εξγνδνηηθήο ζπκπεξηθνξάο πνπ 

ζηνρεχεη ζηνλ εμαλαγθαζκφ ηνπ εξγαδνκέλνπ ζε πξφσξε παξαίηεζε νη 

νπνίεο απνηεινχλ ζπνπδαίν ιφγν θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο. 

 

  2.3.3  ΤΒΡΗΣΗΚΖ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ ΑΠΟ ΣΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΣΟΤ    
             ΔΡΓΟΓΟΣΖ 

 

Δμαηξεηηθά ζπνπδαίν ιφγν γηα ηελ θαηαγγειία ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο 
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ζπληζηά ε πεξίπησζε εθείλε ηεο πβξηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ εξγνδφηε ή 

ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ ζε βάξνο ηνπ πξνζψπνπ 

ηνπ εξγαδνκέλνπ. Έηζη αλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο ν 

εξγαδφκελνο, έξρεηαη ζπρλά αληηκέησπνο, κε κηα κε πξέπνπζα θαη 

απνθξνπζηηθή ζπκπεξηθνξά εθ κέξνπο ηνπ εξγνδφηε θαη ησλ ζηειερψλ ηνπ ή 

έρεη λα αληηκεησπίζεη θαη’ εμαθνινχζεζε ζπθνθαληηθνχο ηζρπξηζκνχο ζε 

βάξνο ηνπ κπνξεί λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε εξγαζίαο. 

Δπηπξφζζεηα ηεο σο αλ ζπκπεξηθνξάο ν εξγαδφκελνο κπνξεί λα αμηψζεη 

θαη ρξεκαηηθή απνδεκίσζε ιφγσ εζηθήο βιάβεο, εθφζνλ κπνξεί λα 

απνδείμεη φηη επήιζε πξνζβνιή ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ ιφγσ παξαβίαζεο 

ζπκβαηηθψλ ή λνκίκσλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο. Τπάξρνπλ ζπρλά θξνχζκαηα 

πνπ ν εξγνδφηεο επηθαιείηαη αλαιεζή πεξηζηαηηθά γηα λα πξνθαιέζεη 

εζθεκκέλα ηε κείσζε ηεο επαγγεικαηηθήο αμίαο θαη ππφιεςεο ηνπ 

εξγαδνκέλνπ νπφηε ε ζπγθεθξηκέλε ελέξγεηα απνηειεί πξνζβνιή ηνπ 

εξγαδφκελνπ θαη άξα δηέμνδν γηα ιχζε ηεο ζχκβαζεο. 

     Έηζη ινηπφλ ζηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, εθφζνλ απηφο πνπ 

θαηαγγέιιεη ηε ζχκβαζε είλαη ν εξγαδφκελνο ζην δηθφγξαθν ηεο αγσγήο 

πξέπεη λα αλαθέξνληαη θάπνηα ζηνηρεία γηα λα είλαη νξηζκέλε ε αγσγή 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 673 ΑΚ (Νηάζηνο, Δξγαηηθφ Γηθνλνκηθφ Γίθαην, 

Έθδνζε 4ε , Σφκνο Β, πξγξ. 543, ζει. 890). Σα ζηνηρεία απηά είλαη ν ρξφλνο 

θαηάξηηζεο ηεο ζχκβαζεο θαη ν ρξφλνο ιήμεο ηεο, αλ θαηαξηίδεηαη γηα ηελ 

εθηέιεζε ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ πξέπεη λα γίλεηαη πεξηιεπηηθή αλαθνξά ηνπ 

θαη ν πξνβιεπφκελνο ρξφλνο εθηέιεζεο απηνχ. 

    Δπίζεο ζηελ αγσγή πξέπεη νπσζδήππνηε λα αλαθέξεηαη ε ρξνλνινγία 

πνπ έιαβε ρψξα ε θαηαγγειία, ν ηξφπνο πνπ γλσζηνπνηήζεθε απηή ζηνλ 

εξγνδφηε, θαζψο λα εμηζηνξεζνχλ νη πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο  πνπ  

ζπληζηνχλ  ην  ζπνπδαίν  ιφγν  γηα  ηνλ  νπνίν  έγηλε  ε θαηαγγειία. Πξέπεη 

δειαδή λα παξαζέηνληαη κε ραξαθηεξηζηηθή ζαθήλεηα νη ζπγθεθξηκέλεο 

πξάμεηο θαη ελέξγεηεο ηνπ εξγνδφηε πνπ παξαβίαζαλ ηνπο 

ζπκβαηηθνχο,απνξξένληεο ή λνκίκνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, νη νπνίεο 

βιάπηνπλ ή πξνζβάιινπλ ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ κηζζσηνχ θαη θαζηζηνχλ 

κε αλεθηή ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ πξψηνπ θαη άξα κε δπλαηή ηελ 

εμαθνινχζεζε ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο. Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα γίλεηαη 

αλαθνξά ζηνλ ππνιεηπφκελν ρξφλν απφ ηελ θαηαγγειία κέρξη ηε ιήμε ηεο 
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ζχκβαζεο εξγαζίαο θαη ην ζχλνιν ησλ απνδνρψλ πνπ ζα έπαηξλε ν 

κηζζσηφο κέρξη ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο ή νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ αλ απηή 

νινθιεξσλφηαλ νκαιά. 

        ε πεξίπησζε θαηαγγειίαο εθ κέξνπο ηνπ εξγαδνκέλνπ ηεο νξηζκέλνπ 

ρξφλνπ ζχκβαζεο γηα ηελ εθ κέξνπο ηνπ εξγνδφηε ππαίηηα αζέηεζε φξνπ 

απηήο, κπνξεί ν εξγαδφκελνο λα δεηήζεη απνδεκίσζε (. Λεθέαο, 

Καηαγγειία πκβάζεσο Δξγαζίαο, Έθδνζε 2002, πξγξ. 2033, 2034, ζει. 

358). 

Ζ απνδεκίσζε απηή ζπλίζηαηαη ζηηο απνδνρέο πνπ έπξεπε λα ιάβεη κέρξη 

ηελ ππνγξαθείζα ιήμε ηεο ζχκβαζεο θαζψο θαη θάζε άιιν ρξεκαηηθφ πνζφ 

πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εζηθή βιάβε ή ηε δεκία πνπ ππέζηε απφ ηελ 

αζέηεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο πνπ νδήγεζαλ ζηελ  θαηαγγειία απηήο. 

      Ζ θαηαγγειία ζεσξείηαη άθπξε ή θαηαρξεζηηθή θαη ν εξγαδφκελνο 

θαζίζηαηαη ππεξήκεξνο νθεηιέηεο φηαλ ε πξνζθπγή ζε θαηαγγειία απφ ηνλ 

εξγαδφκελν έγηλε ρσξίο ηελ χπαξμε ζπνπδαίσλ ιφγσλ ή νη ιφγνη πνπ 

επηθαιέζηεθε ν εξγαδφκελνο δελ αληηζηνηρνχλ ζε πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά 

θαη απνηεινχλ κπζεχκαηα ή εηθαζίεο. Έηζη ν εξγνδφηεο κπνξεί λα αμηψζεη 

απνδεκίσζε πνπ ζπλίζηαηαη ζε απνθαηάζηαζε ηεο δεκίαο πνπ ππέζηε απφ 

ηελ πξφσζε ιχζε ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο κε ηνλ ελ ιφγσ εξγαδφκελν. 

 

 

2.4 Ζ ΚΑΣΑΓΓΔΛΗΑ ΣΖ ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

ΓΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΛΟΓΟΤ  

 

2.4.1 ΔΡΜΖΝΔΗΑ ΚΑΗ ΠΣΤΥΔ ΣΖ ΔΝΝΟΗΑ ΣΧΝ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΣΔΥΝΗΚΧΝ ΛΟΓΧΝ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ 

ΑΠΟΦΑΖ 

 

         Οηθνλνµηθνηερληθνί ραξαθηεξίδνληαη νη ιφγνη, νη νπνίνη ζε αληηδηαζηνιή 

µε ηνπο αηνµηθνχο ιφγνπο πνπ βαξχλνπλ ηνλ εξγαδφκελν, πξνέξρνληαη απφ 

ηελ πιεπξά ηνπ εξγνδφηε θαη είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλνη µε ηελ 

επηρεηξεµαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ εξγνδφηε θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ απηή 

ζπλεπάγεηαη θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ είλαη ελεξγή. Οηθνλνκηθνηερληθνί 
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ιφγνη είλαη γηα παξάδεηγκα νη αιιαγέο ζηνλ πιηθνηερληθφ εμνπιηζκφ, ε 

αλαδηνξγάλσζε-βειηηζηνπνίεζε ή απηνκαηνπνίεζε ησλ κεζφδσλ 

παξαγσγήο, ε θαηάξγεζε ή αλαβάζκηζε παξαγσγηθψλ ηκεκάησλ ή θιάδσλ 

ιφγσ ηξηηνγελψλ παξαγφλησλ ή ηνπ αληαγσληζκνχ, ν επαλαζρεδηαζκφο θαη 

αλαδηάξζξσζε ππεξεζηψλ ηεο επηρείξεζεο θαη ε κείσζε ησλ ειαζηηθψλ 

δαπαλψλ ηεο.  

         Δίλαη απνδεδεηγκέλν φηη ε νηθνλνµηθή θαηάζηαζε θαη επξσζηεία µίαο 

επηρείξεζεο δελ είλαη ζπλήζσο ζηαζεξή αιιά µεηαβάιιεηαη αλάινγα µε ηελ 

θίλεζε ζηελ αγνξά ησλ πξντφλησλ πνπ απηή παξάγεη ή ησλ ππεξεζηψλ πνπ 

πξνζθέξεη(φγθνο πσιήζεσλ). Όηαλ ε δηείζδπζε θαη απνξξφθεζε ησλ 

παξαγφµελσλ πξντφλησλ-ππεξεζηψλ θαζίζηαηαη κεξηθψο ή νινθιεξσηηθά 

αδχλαηε ν εξγνδφηεο µε ηε ζεηξά ηνπ ζα πξέπεη λα ιάβεη κέηξα κείσζεο ηεο 

παξαγσγήο νπφηε θαη θαηά ζπλέπεηα κείσζεο ηεο εξγαζηαθήο δχλαµεο πνπ 

ζρεηίδεηαη µε απηή (Κνπηζάθεο ηξ., Απνιχζεηο γηα νηθνλνκηθνηερληθνχο 

ιφγνπο, ΔΔξγΓ 1991, ζει. 49 επ.).  Δπηπξφζζεηα θαη ε νξγάλσζε ηεο 

πιηθνηερληθήο ππνδνκήο ηεο επηρείξεζεο είλαη µεηαβαιιφκελε θαη ζε έλα 

θαζεζηψο ινηπφλ θηιειεχζεξεο νηθνλνµίαο κε βάζε ην νπνίν αζθείηαη ην 

«επηρεηξείλ»,ν εθάζηνηε επηρεηξεµαηίαο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνβεί ζε 

θηλήζεηο αλαδηάξζξσζεο ηεο επηρείξεζήο ηνπ ηελ νπνία απηφο θξίλεη 

αλαγθαία πξνθεηµέλνπ λα δνζνχλ ιχζεηο ζε ηερληθέο θαη νηθνλνµηθέο αλάγθεο 

(Γθνχηνο Υαξ., Απνιχζεηο εμαηηίαο επηρεηξεζηαθψλ αλαγθψλ, ΓΔΝ 1982 

ζει.714 επ.),  πνπ ήδε πθίζηαληαη, ή πνπ ελδερνµέλσο ζα πξνθχςνπλ ζην 

κέιινλ θαη πνπ είλαη ζπλερψο επκεηάβιεηεο, µε ζηξαηεγηθά απψηεξν ζηνθφ 

λα θαηαζηεί απηή αληαγσληζηηθφηεξε ζην ρψξν ηεο ειεχζεξεο αγνξάο. Με 

µηα ηέηνηα αλαδηάξζξσζε φµσο, φπσο γηα παξάδεηγµα είλαη ε εηζαγσγή 

λέσλ µεζφδσλ-δεμηνηήησλ εξγαζίαο, ε δηαθνπή ή αλαβάζκηζε ιεηηνπξγίαο 

ηµήµαηνο ηεο επηρείξεζεο, ε απηνµαηνπνίεζε ηεο παξαγσγήο θαη ε 

αλαδηνξγάλσζε ππεξεζηψλ ε νπνία δελ µπνξεί λα αθεζεί ζε ηξίηνπο 

(Μεηδεηάθνο Α., Απνιχζεηο Δξγαδνκέλσλ ζηα πιαίζηα  αλαδηνξγάλσζεο  

ηεο  επηρεηξήζεσο, ΓΔΝ 1987, ζει. 593 επ) είλαη δπλαηφ λα δεµηνπξγεζεί 

«πιενλάδνλ πξνζσπηθφ» ή κε θαηάιιειν γηα απηέο ηηο δεμηφηεηεο 

πξνζσπηθφ, είηε γηαηί µέξνο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλαµηθνχ αληηθαηαζηάζεθε 

απφ µεραληθά απηνκαηνπνηεκέλα µέζα είηε γηαηί νη ππάξρνληεο εξγαδφκελνη 

δελ δηαζέηνπλ ηηο γλψζεηο ή ηελ εκπεηξία λα αληαπνθξηζνχλ ζηα λέα 



48  

δεδνκέλα ηεο επηρείξεζεο χζηεξα απφ ηηο αιιαγέο πνπ έγηλαλ  είηε γηαηί 

εμαιείθζεθαλ θάπνηεο ζέζεηο εξγαζίαο  ή ζπγρσλεχηεθαλ κε άιιεο. Έηζη 

θαηαξρήλ απνιχζεηο πνπ νθείινληαη ζε νηθνλνµηθνηερληθνχο ιφγνπο δελ 

ζεσξνχληαη ζε θακκία πεξίπησζε θαηαρξεζηηθέο, αθνχ ην θίλεηξν ηνπ 

εξγνδφηε γηα λα πξνβεί ζε κηα ηέηνηα ελέξγεηα έρεη γλψκνλα κφλν ην επλφεην 

επαγγειµαηηθφ ζπµθέξνλ ηνπ. 

     Δίλαη πνιινί νη ιφγνη πνπ µπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζηε δεµηνπξγία 

πιενλάδνληνο πξνζσπηθνχ, φκσο θνηλσληθνπνιηηηθνί ιφγνη δελ κπνξνχλ λα 

απνηειέζνπλ λφκηκν ιφγν απφιπζεο νχηε ν εξγνδφηεο κπνξεί λα 

επηθαιεζζεί σο ιφγν απφιπζεο εξγαδνκέλσλ κε κεξηθή απαζρφιεζε  πνπ 

έρνπλ θαη άιιε επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηελ απφθαζή ηνπ λα 

πξνζιάβεη αλέξγνπο κε πιήξε απαζρφιεζε (Εεξδειή Γ.,  Σν δίθαην ηεο 

θαηαγγειίαο, φ.π., ζει. 401)   

       Πέξα απφ ην γεγνλφο πνπ αλαθέξζεθε παξαπάλσ, φηη δειαδή ν 

εξγνδφηεο έρεη ηελ επζχλε θαη ηε δηαρεηξηζηηθή εμνπζία λα ιάβεη µηα 

επηρεηξεµαηηθή απφθαζε ζηα πιαίζηα νξγάλσζεο ηεο επηρείξεζήο ηνπ 

νπφηε γίλεηαη ιφγνο γηα ελδνεπηρεηξεζηαθνχο  ιφγνπο, µπνξεί λα 

δεµηνπξγεζεί ππεξβάινλ πξνζσπηθφ θαη απφ ηξηηνγελείο εθηφο επηρείξεζεο 

παξάγνληεο φπσο γηα παξάδεηγµα απφ έιιεηςε ησλ πξψησλ πιψλ  ή  

µείσζε  παξαγγειηψλ ή ππνρξεσηηθήο κείσζεο ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο 

ιφγσ αληαγσληζκνχ 

    Βέβαηα  θαη  ζε  απηήλ  ηε ζπλεζηζκέλε δπζηπρψο δεχηεξε πεξίπησζε 

είλαη γεγνλφο φηη κεηαμχ ηεο ηξηηνγελνχο θαη εθηφο επηρείξεζεο αηηίαο πνπ 

νδήγεζε ζηελ απφιπζε θαη ζηελ ίδηα ηελ απφιπζε ππάξρεη θάπνηα 

επηρεηξεµαηηθή απφθαζε ε νπνία πάξζεθε κεηά απφ αλάιπζε ησλ ζρεηηθψλ 

δεδνκέλσλ θαη επηβάιιεη ηελ θαηαγγειία ηεο ζχµβαζεο ηνπ εξγαδνµέλνπ, µ’ 

άιια ιφγηα νη ζέζεηο εξγαζίαο δελ θαηαξγνχληαη κφλεο ηνπο, αιιά είλαη 

πάληα απνηέιεζµα ζπγθεθξηµέλσλ απνθάζεσλ. Γελ µπνξεί άµεζα λα 

εμαιεηθζεί µηα ζέζε ρσξίο ηελ παξέµβαζε ηνπ εξγνδφηε απιψο κφλν µε 

ηελ επίδξαζε θάπνηνπ εμσηεξηθνχ παξάγνληα.  

       Οη ηξηηνγελείο θαη εθηφο επηρείξεζεο ιφγνη απνηεινχλ κφλν ηελ αθνξµή, 

ελεξγνπνηνχλ δειαδή ην θίλεηξν γηα λα ιάβεη ν εξγνδφηεο δηάθνξα 

νξγαλσηηθά θαη δηαξζξσηηθά µέηξα πξνθεηµέλνπ λα αληηµεησπίζεη ηα 

δηάθνξα πξνβιήµαηα πνπ παξνπζηάδεη ε επηρείξεζή ηνπ. (Εεξδειήο Γ., Ο 
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δηθαζηηθφο έιεγρνο ησλ απνιχζεσλ γηα νηθνλνκηθνηερληθνχο ιφγνπο,  ΓΔΝ  

1993, ζει. 161 επ). 

Σα δηαξζξσηηθά θαη νξγαλσηηθά µέηξα πνπ ιαµβάλεη ν εξγνδφηεο γηα ηελ 

αληηµεηψπηζή ησλ επηθείκελσλ αλαηαξάμεσλ ζηελ επηρείξεζε ζπληζηνχλ ηελ 

επηρεηξεµαηηθή απφθαζε πνπ νδεγεί ζηελ απφιπζε (Εεξδειή Γ., Σν δίθαην 

ηεο θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο εμαξηεκέλεο εξγαζίαο, φ.π., ζει. 403) 

     Γίλεηαη δεθηφ φηη ην ζπκθέξνλ ηνπ εξγαδνκέλνπ γηα ζπλέρηζε ηεο 

ζχκβαζεο κέρξη ηελ θαλνληθή ηεο ιήμε, ζπκθέξνλ πνπ έρεη θαηαξρήλ ην 

πξνβάδηζκα, ππνρσξεί φηαλ ε επηρείξεζε, ιφγσ ζνβαξψλ νηθνλνκηθψλ 

πξνβιεκάησλ δηαθφπηεη νξηζηηθά ηε ιεηηνπξγία ηεο ε εμαλαγθάδεηαη λα ιάβεη 

κέηξα αλαδηάξζξσζεο πνπ ζπλεπάγνληαη κείσζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο, γηα 

λα απνηξέςεη ηε νηθνλνκηθή ηεο θαηάξξεπζε. Θα κπνξνχζε ζηηο 

πεξηπηψζεηο απηέο λα γίλεη ιφγνο γηα αλαηξνπή εθ ησλ πζηέξσλ ηνπ 

δηθαηνπξαθηηθνχ ζεκειίνπ, δειαδή γηα κεηαβνιή ησλ ζπλζεθψλ πνπ θαηά 

ηελ θαηάξηηζε ηεο ζχκβαζεο είραλ ππφςε ηνπο ηα κέξε θαη ηηο νπνίεο, θαηά 

ηελ θαιή πίζηε θαη ηα ζπλαιιαθηηθά ήζε, έζεζαλ ζησπεξά σο βάζε ηεο 

ζχκβαζεο. 

      Αλακθίβνια, παξά ηε ζπκβαηηθή δέζκεπζε ηνπ εξγνδφηε, δελ 

θαιχπηεηαη απφ ηνπο θηλδχλνπο πνπ κε ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο 

αλέιαβε θαη ζπλεπψο ζπληξέρεη ζπνπδαίνο ιφγνο γηα ηελ πξφσξε ιχζε ηεο 

ζχκβαζεο, φηαλ ε επηρείξεζε ιφγσ ζνβαξψλ πξνβιεκάησλ πνπ 

αληηκεησπίδεη αλαγθάδεηαη λα δηαθφςεη νξηζηηθά ηε ιεηηνπξγία ηεο. Μηα ηέηνηα 

πεξίπησζε απαζρφιεζε ηελ ΑΠ 688/2007. «ε ελαγνκέλε δελ είρε άιιν 

αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο θαη ελ φςεη απηψλ ε νηθνλνκηθή θαηάξξεπζε 

απηήο ήηαλ βέβαηε, αλ ζπλερηδφηαλ ε ιεηηνπξγία ηεο θαη κεηά ηνλ ρξφλν απηφ. 

Με βάζε ηηο παξαδνρέο απηέο, ην Δθεηείν έθξηλε, φηη ε ιχζε ηεο 

αλαηξεζίβιεηεο εηαηξείαο θαη αθνινχζσο ε ζέζε ηεο ζε εθθαζάξηζε, θαζψο 

θαη ε εληεχζελ νξηζηηθή δηαθνπή ησλ εξγαζηψλ ηεο, πνπ έγηλε πξνθεηκέλνπ 

λα απνθεπρζεί ε ακέζσο απεηινχκελε νηθνλνκηθή ηεο θαηάξξεπζε, ζπληζηά 

ηελ έλλνηα ηνπ ζπνπδαίνπ ιφγνπ πνπ δηθαηνινγεί ηελ πξφσξε θαηαγγειία 

ηεο επίδηθεο ζπκβάζεσο εξγαζίαο, αθνχ, δελ κπνξνχζε λα αμησζεί απφ 

απηή, θαηά ηηο αξρέο ηηο αξρέο ηεο θαιήο πίζηεσο θαη ησλ ζπλαιιαθηηθψλ 

εζψλ, ε ζπλέρηζε ηεο ζπκβάζεσο εξγαζίαο ηνπ αλαηξεζείνληνο κέρξη ηε 

ζπκθσλεκέλε ιχζε ηεο (31.1.2004)» 
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      Δπίζεο ξεηά νξίδεηαη (άξζξ. 34 παξ. 2 Ν. 3588/10) φηη ε πηψρεπζε 

απνηειεί ζπνπδαίν ιφγν γηα ηελ θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο 

νξηζκέλνπ ρξφλνπ.  

      Δάλ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξακε παξαπάλσ απνθιείζνπκε εθ ησλ 

πξνηέξσλ ηε δπλαηφηεηα θαηαγγειίαο, απηφ ζα ζήκαηλε γηα ηνλ εξγνδφηε φηη 

ζα ππνρξενχην, ελδερνκέλσο γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, λα ακείβεη ηνλ 

εξγαδφκελν ρσξίο λα κπνξεί λα ηνλ απαζρνιήζεη, λα ζπλερίζεη δειαδή λα 

παξακέλεη ζε κηα ζχκβαζε εξγαζίαο φηαλ απηή, σο αληαιιαθηηθή ζχκβαζε, 

έρεη ράζεη πιένλ ην λφεκα ηεο. Οχηε, βέβαηα, κπνξνχκε λα αμηψζνπκε απφ 

απηφλ λα παξαιείςεη λα ιάβεη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο 

επηρεηξεκαηηθέο απνθάζεηο πνπ έρνπλ επηπηψζεηο ζηελ απαζρφιεζε θαη 

θαζηζηνχλ αδχλαηε ηελ απαζρφιεζε ελφο ε πεξηζζνηέξσλ εξγαδνκέλσλ.  

     Σν πξφβιεκα εκθαλίδεηαη εληνλφηεξν ζηηο ζπκβάζεηο κε φξην ειηθίαο, νη 

νπνίεο, εθφζνλ έρεη ζπκθσλεζεί λα ιχλνληαη απηνδηθαίσο κε ηε 

ζπκπιήξσζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ νξίνπ ειηθίαο ζπληαμηνδφηεζεο, 

ζεσξνχληαη σο νξηζκέλνπ ρξφλνπ. Καηαγγειία απφ ηνλ εξγνδφηε πξηλ απφ 

ηε ζπκπιήξσζε ηνπ νξίνπ ειηθίαο επηηξέπεηαη κφλν αλ ζπληξέμεη ζπνπδαίνο 

ιφγνο (άξζξν 672). Γελ απνθιείεηαη δε, ε ξχζκηζε πνπ ζεζπίδεη ην φξην 

ειηθίαο λα θαζνξίδεη πεξηνξηζηηθά ηνπο ιφγνπο θαηαγγειίαο, νπφηε, ζχκθσλα 

κε ηε λνκνινγία, δελ είλαη δπλαηή ζηελ πεξίπησζε απηή ε πξνζθπγή ζηελ 

ΑΚ 672. ζηηο ζπκβάζεηο απηέο αλ απνθιείζνπκε νηθνλνκηθνηερληθνχο ιφγνπο 

πνπ δελ νθείινληαη ζε απξφβιεπηα γεγνλφηα αιιά δεκηνπξγνχληαη απφ 

επηρεηξεκαηηθέο απνθάζεηο ηνπ εξγνδφηε, σο ιφγνπο έθηαθηεο θαηαγγειίαο, 

απηφ ζα ζήκαηλε είηε φηη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζπκβαηηθήο δέζκεπζεο, 

δειαδή κέρξη ην ηέξκα ηεο επαγγεικαηηθήο δσήο ηνπ εξγαδνκέλνπ, ν 

εξγνδφηεο ζα έπξεπε λα παξαηηεζεί απφ ηε ιήςε επηρεηξεκαηηθψλ 

απνθάζεσλ πνπ έρνπλ επηπηψζεηο ζηελ απαζρφιεζε – αθφκε θαη αλ 

πξφθεηηαη γηα ηελ απφθαζε ηνπ λα πεξηνξίζεη ε λα παχζεη εληειψο ηελ 

επηρεηξεκαηηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα – είηε φηη ζα έπξεπε λα αλαιάβεη ηνλ 

θίλδπλν λα ζπλερίζεη λα κηζζνδνηεί ηνλ εξγαδφκελν γηα κεγάιν ρξνληθφ 

δηάζηεκα ρσξίο λα κπνξεί λα ηνλ απαζρνιήζεη. Θα δεκηνπξγνχληαλ δειαδή 

κηα θαηάζηαζε πνπ δπζρεξψο ζπκβηβάδεηαη κε ηε ζπληαγκαηηθά 

θαηνρπξσκέλε επαγγεικαηηθή θαη επηρεηξεκαηηθή ειεπζεξία. 

        Όπνηα θη αλ είλαη ε πεγή ησλ ιφγσλ εληφο ή εθηφο επηρείξεζεο πνπ 
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δηαηαξάζνπλ ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο, είλαη θαζνξηζηηθή ε επίδξαζε πνπ 

έρνπλ απηνί ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο, θαη εηδηθφηεξα ν έιεγρνο θαη ε απφθαζε 

γηα ην αλ θαη ζε πνηα έθηαζε δελ πθίζηαηαη ε αλάγθε απαζρφιεζεο ελφο ή 

πεξηζζφηεξσλ εξγαδνµέλσλ. 

     Ο εξγνδφηεο έρεη ηε δηαθξηηηθή επθαίξηα, αληί λα πξνρσξήζεη ζε απφιπζε 

ησλ εξγαδνκέλσλ, λα ζπλάςεη θάπνηνπ είδνπο ζπµθσλία µε ηνπο 

εξγαδνµέλνπο πνπ απνηεινχλ πιενλάδνλ πξνζσπηθφ γηα ηε  ιχζε ηεο 

εξγαζηαθήο ζρέζεο. Μηα ηέηνηα ζπµθσλία είλαη θαζφια έγθπξε φηαλ απηή κε 

νπνηνλδήπνηε ηξφπν δελ ζίγεη ηα λφµηµα δηθαηψµαηα ησλ εξγαδνκέλσλ. Ζ ελ 

ιφγσ ζπµθσλία γίλεηαη απφ ηνλ εξγνδφηε μερσξ ηζ ηά  µε ηνλ θάζε 

µηζζσηφ πνπ δελ µπνξεί λα αληαπεμέιζεη πιένλ ζηηο αλάγθεο ηεο λέαο 

µνξθήο επηρείξεζεο ή πνπ ε  ζέζε ηνπ µεηά ηελ αλαδηάξζξσζε ηεο 

επηρείξεζεο πξφθεηηαη λα ζπγρσλεπηεί ή λα θαηαξγεζεί ηειείσο. ην πιαίζην 

ηεο ζπµθσλίαο απηήο µπνξεί λα ζπµθσλεζεί µε δηαπξαγµάηεπζε ρξεµαηηθφ 

πνζφ µεγαιχηεξν απφ ηελ απνδεµίσζε πνπ ζα δηθαηνχληαλ ν εθάζηνηε 

µηζζσηφο ζε πεξίπησζε θαηαγγειίαο ηεο ζχµβαζεο εξγαζίαο (ΑΠ 642/1988, 

ΓΔΝ 1989, ζει. 65).  

 

2.4.2 Καηαγγειία ζχκβαζεο εξγαζίαο ζπλδηθαιηζηηθνχ ζηειέρνπο γηα 
νηθνλνκηθνηερληθνχο ιφγνπο 

    

  Ζ άπνςε πνπ ππνζηεξίδνπκε ζηε κειέηε απηή ελαξκνλίδεηαη πιήξσο κε ηε 

ζέζε ηεο λνκνινγίαο σο πξνο ηε δπλαηφηεηα θαηαγγειίαο γηα 

νηθνλνκηθνηερληθνχο ιφγνπο ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο ησλ πξνζηαηεπφκελσλ 

απφ ην λφκν ζπλδηθαιηζηηθψλ ζηειερψλ, ηα νπνία απνιαχνπλ κηαο ηδηαίηεξα 

απμεκέλεο πξνζηαζίαο απφ ηελ απφιπζε.  

    χκθσλα κε ην λφκν (άξζξν 14 θαη 15 Ν. 1264/82), ε θαηαγγειία ηεο 

ζχκβαζεο εξγαζίαο (ανξίζηνπ ε νξηζκέλνπ ρξφλνπ) πξνζηαηεπφκελνπ 

ζπλδηθαιηζηηθνχ ζηειέρνπο επηηξέπεηαη κφλν γηα ζπγθεθξηκέλνπο 

ζπνπδαίνπο ιφγνπο ηνπο νπνίνπο απαξηζκεί πεξηνξηζηηθά ν λνκνζέηεο. 

Μεηαμχ ησλ ιφγσλ απηψλ δελ πεξηιακβάλνληαη νηθνλνκηθνηερληθνί ιφγνη. 

Όινη νη ιφγνη πνπ απαξηζκνχληαη αθνξνχλ ην πξφζσπν ηνπ εξγαδνκέλνπ.  

     Θα κπνξνχζε επνκέλσο λα ππνζηεξίμεη θαλείο φηη, γηα φζν δηάζηεκα ν 
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εξγαδφκελνο απνιαχεη ηεο απμεκέλεο πξνζηαζίαο πνπ ηνπ παξέρεη ν λφκνο, 

δελ επηηξέπεηαη θαηαγγειία γηα ιφγνπο πνπ αθνξνχλ ηνλ εξγνδφηε 

(νηθνλνκηθνηερληθνχο ιφγνπο). χκθσλα φκσο κε ηελ πάγηα λνκνινγία, 

πξνυπφζεζε γηα ηελ εθαξκνγή ηεο εηδηθήο πξνζηαζίαο είλαη ε δπλαηφηεηα 

απαζρφιεζεο ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ ζηειέρνπο. Όηαλ εθιείπεη αληηθεηκεληθά ε 

δπλαηφηεηα απηή, έζησ θαη ρσξίο ππαηηηφηεηα ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ 

ζηειέρνπο, ε παξερφκελε πξνζηαζία ππνρσξεί, αθξηβψο γηα λα κελ 

εμαλαγθάδεηαη ν εξγνδφηεο λα παξακέλεη ζε κηα ζχκβαζε θαη ρσξίο 

αληηθείκελν θαη πνπ σο αληαιιαθηηθή ζχκβαζε ράλεη πιένλ ην λφεκα ηεο. 

Οπζηαζηηθά ε λνκνινγία, κε ηε ζέζε ηεο απηή, - παξά ηηο αληίζεηεο 

δηαθεξχμεηο φηη δελ επηηξέπεηαη ε δηεχξπλζε ησλ ιφγσλ θαηαγγειίαο κε ηε 

κέζνδν ηεο αλαινγίαο – ζηνλ θαηάινγν ησλ ιφγσλ, γηα ηνπο νπνίνπο θαη’ 

εμαίξεζε επηηξέπεηαη ε θαηαγγειία ηεο ζχκβαζε εξγαζίαο ζπλδηθαιηζηηθνχ 

ζηειέρνπο, πξνζζέηεη αθφκε έλα «ζπνπδαίν» ιφγν, ρσξίο κάιηζηα λα 

ρξεηάδεηαη ν ιφγνο απηφο λα δηαπηζησζεί, πξηλ απφ ηελ θαηαγγειία ηεο 

ζχκβαζεο εξγαζίαο, απφ ηελ Δπηηξνπή Πξνζηαζίαο πλδηθαιηζηηθψλ 

ηειερψλ. Ή πεξηνξηζηηθή απαξίζκεζε απφ ην λνκνζέηε ησλ ζπνπδαίσλ 

ιφγσλ θαηαγγειίαο, φπσο έρνπκε ήδε επηζεκάλεη, δεκηνπξγεί αδηέμνδα θαη 

νδεγεί ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ζε φισο αλεπηεηθείο θαηαζηάζεηο ζε βάξνο 

ηνπ εξγνδφηε, θαηαζηάζεηο ηηο νπνίεο ε λνκνινγία επηδηψθεη λα απνηξέςεη, 

είηε εμαξηψληαο ηελ απμεκέλε πξνζηαζία απφ πξνυπνζέζεηο πνπ δελ 

πξνβιέπνληαη ζην λφκν είηε πξνζθεχγνληαο ζηελ ΑΚ 281. 

    Γηα ηελ παξνχζα εξγαζία απνθηά ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ε ζέζε ηεο 

λνκνινγίαο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία, ε αδπλακία απαζρφιεζεο ηνπ 

ζπλδηθαιηζηηθνχ ζηειέρνπο κπνξεί λα νθείιεηαη είηε ζε ιφγνπο πνπ αθνξνχλ 

ην ίδην ην ζηέιερνο, είηε ζε ιφγνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε ζθαίξα δξάζεο 

θαη επζχλεο ηνπ εξγνδφηε. Λφγνη δε πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε ζθαίξα 

δξάζεο θαη επζχλεο ηνπ εξγνδφηε, δελ απνηεινχλ κφλν έθηαθηα θαη 

απξφβιεπηα γεγνλφηα, αιιά θαη επηρεηξεκαηηθέο απνθάζεηο πνπ 

ιακβάλνληαη ρσξίο ε επηρείξεζε λα αληηκεησπίδεη, θαη’ αλάγθε, νηθνλνκηθά 

πξνβιήκαηα, εθφζνλ κε ηελ πινπνίεζε ησλ απνθάζεσλ απηψλ, θαζίζηαηαη 

πιένλ κφληκα αδχλαηε ε απαζρφιεζε ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ ζηειέρνπο: 

«πξνυπφζεζε ηεο πξνζηαζίαο ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ ζηειέρνπο, θαηά ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1264/82 είλαη ε δπλαηφηεηα ηεο απαζρνιήζεσο ηνπ ηνλ 
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ηφπν ηεο εξγαζίαο παξάιιεια κε ηελ άζθεζε ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ ηνπ 

θαζεθφλησλ θαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ην ζηέιερνο απηφ πεξηέρεηαη ζε 

δηαξθή αδπλακία λα εθηειέζεη ηελ εξγαζία ηνπ ζηνλ ηφπν παξνρήο απηήο, ν 

εξγνδφηεο έρεη ην δηθαίσκα φρη κφλν λα κε θαηαβάιιεη ηα λφκηκν ε 

ζπκβαηηθφ κηζζφ αιιά θαη λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε εξγαζίαο, ρσξίο λα 

ζπληξέρεη έλαο απφ ηνπο πεξηνξηζηηθά αλαθεξφκελνπο ζηελ παξ. 10 ηνπ 

άξζξνπ 14 ηνπ πην πάλσ λφκνπ ιφγνπο.  

    Σνχην δε, γηαηί νη πεξηνξηζηηθέο απηέο δηαηάμεηο πξνυπνζέηνπλ φηη ην 

ζπλδηθαιηζηηθφ ζηέιερνο είλαη ζε ζέζεη λα παξέρεη ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε 

εξγαζίαο ηηο ππεξεζίεο ηνπ θαη δελ βξίζθεηαη ζε δηαξθή αληηθεηκεληθή 

αδπλακία παξνρήο ησλ θαηά ηε ζχκβαζε εξγαζίαο ππεξεζηψλ ηνπ, ζην 

ηφπν παξνρήο απηψλ, έζησ θαη αλ ε αδπλακία δελ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα 

ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ ζηειέρνπο ε νθείιεηαη ζην θιείζηκν ηεο επηρεηξήζεσο ε 

ηκήκαηνο απηήο ζην νπνίν απαζρνιείηαη ην ζπλδηθαιηζηηθφ ζηέιερνο. Γηαηί, 

λαη κελ δελ πεξηιακβάλεηαη κεηαμχ ησλ ιφγσλ θαηαγγειίαο ηεο ζπκβάζεσο 

ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ ζηειερψλ θαη ε παχζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο 

επηρεηξήζεσο ε ηκήκαηνο απηήο πιήλ φκσο δηθαίσκα θαηαγγειίαο ζηελ 

πεξίπησζε απηή είλαη απηνλφεην θαη γηα ηνπο ζπλδηθαιηζηέο, δεδνκέλνπ φηη ε 

απαγφξεπζε  απνιχζεσο γη’ απηνχο πξνυπνζέηεη δπλαηφηεηα 

απαζρνιήζεσο ηνπο».  

    Έηζη, θξίζεθε φηη αίξεηαη ε πξνζηαζία ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ ζηειέρνπο θαη 

ε θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο ηνπ είλαη λφκηκε φρη κφλν φηαλ ε επηρείξεζε, 

νξηζηηθά θαη πιήξσο, δηαθφπηεη ηε ιεηηνπξγία ηεο, αιιά θαη φηαλ ε παχζε 

ιεηηνπξγίαο αθνξά απηνηειέο ηκήκα ηεο επηρείξεζεο ε εθκεηάιιεπζεο, φπσο 

είλαη π.ρ. ν εθηππσηηθφο θιάδνο κηαο εθδνηηθήο επηρείξεζεο. Ο εξγνδφηεο, 

φκσο, νθείιεη λα θαηαβάιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο 

ζχκβαζεο, π.ρ. απαζρνιψληαο ην ζπλδηθαιηζηηθφ ζηέιερνο ζε έλα άιιν 

ηκήκα πνπ παξακέλεη ζε ιεηηνπξγία, αθφκε θαη αλ ε απαζρφιεζε απηή 

πξνυπνζέηεη ηξνπνπνίεζε ηεο ζχκβαζεο ηελ νπνία θαη νθείιεη ν εξγνδφηεο 

λα πξνηείλεη ζηνλ εξγαδφκελν. 

     ηελ ππφζεζε πνπ απαζρφιεζε ην Δθεη. Θεζ. 1196/1994, ην 

πξνζηαηεπφκελν ζπλδηθαιηζηηθφ ζηέιερνο απαζρνινχληαλ σο εζσηεξηθφο 

ζπληάθηεο ζηα γξαθεία πνπ δηαηεξνχζε κηα εθεκεξίδα ζηελ Θεζζαινλίθε, 

ηα νπνία εθδνηηθή επηρείξεζε απνθάζηζε νξηζηηθά λα θιείζεη. Σν δηθαζηήξην, 
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κνινλφηη δέρζεθε φηη «ζε πεξίπησζε παχζεσο ιεηηνπξγίαο απηνηεινχο 

ηκήκαηνο ηεο επηρείξεζεο πθίζηαηαη επρέξεηα θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο 

πξνζηαηεπφκελνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ ζηειέρνπο, ρσξίο ηήξεζε ηεο δηαδηθαζίαο 

ησλ παξαπάλσ δηαηάμεσλ», εληνχηνηο άθπξε ηελ θαηαγγειία γηαηί, 

εθηηκψληαο ηηο απνδείμεηο, δηαπίζησζε φηη «είρε ηελ επρέξεηα λα 

απαζρνιήζεη ηνλ ελάγνληα ζηα ηκήκαηα ηεο επηρείξεζήο ηεο πνπ δηαηήξεζε 

ζε ιεηηνπξγία, ι.ρ. ζηα θεληξηθά γξαθεία ηεο ζηελ Αζήλα, ζην πεξηθεξεηαθφ 

γξαθείν ηεο ζηελ Κνδάλε, φπνπ απαζρνινχληαη κηζζσηνί ηεο εηδηθφηεηαο 

ηνπ ελάγνληνο (ζπληάθηεο) θαη ν ελάγσλ κπνξνχζε λα εξγαζζεί. 

    Όθεηιε ζπλεπψο απηή, πξνηνχ πξνβεί ζηελ θαηαγγειία, λα πξνηείλεη ζηνλ 

ελάγνληα λα εξγαζζεί σο ζπληάθηεο ζε έλα απφ ηα ηκήκαηα πνπ παξέκεηλαλ 

ζε ιεηηνπξγία θαη κφλν αλ εθείλνο απέθξνπζε ηε πξφηαζε ηεο, λα ηνλ 

απνιχζεη». 

     Σφζν ε απφθαζε απηή φζν θαη άιιεο απνθάζεηο δέρνληαη φηη θαη 

νηθνλνκηθνηερληθνί ιφγνη, πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ επηρεηξεκαηηθέο 

απνθάζεηο ηνπ εξγνδφηε, κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ιφγν (έθηαθηεο) 

θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο ζπλδηθαιηζηηθνχ ζηειέρνπο, κνινλφηη ηέηνηνη 

ιφγνη δελ πξνβιέπνληαη ζην λφκν. Δθαξκφδνληαο φκσο, ζην πιαίζην ηεο 

ζηάζκηζεο ησλ ζπγθξνπφκελσλ ζπκθεξφλησλ ησλ κεξψλ, ηνλ θαλφλα φηη ε 

έθηαθηε θαηαγγειία είλαη ultima ratio, ειέγρνπλ αλ ε θαηαγγειία κπνξνχζε λα 

απνηξαπεί κε ηελ απαζρφιεζε ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ ζηειέρνπο, ηνπ νπνίνπ 

θαηαξγήζεθε ε ζέζε εξγαζίαο, ζε άιιε ζέζε ζηνλ ίδην ε ζε άιιν ηφπν. 

Όπσο ήδε επηζεκάλακε, ζηελ έθηαθηε θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο ν 

δηθαζηηθφο έιεγρνο ηεο θαηαγγειίαο κε βάζε ηελ αξρή ηεο ultima ratio είλαη 

ζαθψο απζηεξφηεξνο απφ ηνλ έιεγρν, κε ηε ίδηα αξρή, ηεο ηαθηηθήο 

θαηαγγειίαο. ηελ έθηαθηε θαηαγγειία ε αξρή ηεο ultima ratio δελ 

ρξεζηκνπνηείηαη, φπσο ζηελ ηαθηηθή, σο θξηηήξην ειέγρνπ ηεο ηπρφλ 

θαηαρξεζηηθήο άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο, αιιά σο θξηηήξην γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ ζπνπδαίνπ ιφγνπ θαη επνκέλσο γηα ηε ζεκειίσζε ηνπ 

δηθαηψκαηνο έθηαθηεο θαηαγγειίαο. Ζ έθηαθηε θαηαγγειία, σο δηθαίσκα κε 

«εμαηξεηηθφ» ραξαθηήξα, είλαη απφ ηε θχζε ηεο έζραην κέζν. 

     Απφ φζα αλαθέξζεθαλ σο ηψξα ζα κπνξνχζε λα αλαξσηεζεί θάπνηνο 

αλ νη νηθνλνµηθνηερληθνί ιφγνη µπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ ζπνπδαίνο ιφγνο 

θαηαγγειίαο ή µ’ άιια ιφγηα αλ ζεσξείηαη επηηξεπηή ε  θαηαγγειία ησλ 
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ζπµβάζεσλ νξηζµέλνπ ρξφλνπ κε επίθιεζε νηθνλνµηθνηερληθψλ ιφγσλ.  

     H απάληεζε είλαη φηη νη νηθνλνκηθνηερληθνί ιφγνη, θαη’ εμαίξεζε κφλν 

κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ζπνπδαίν ιφγν θαη λα ζηεξίμνπλ έηζη ηελ έθηαθηε 

θαηαγγειία, ε νπνία δελ απνηειεί θπζηνινγηθφ αιιά, αλψκαιν ηξφπν ιχζεο 

ηεο ζχκβαζεο, αθνχ επηθέξεη ηελ πξφσξε ιχζε ηεο. Χο ηέηνηεο εμαηξεηηθέο 

πεξηπηψζεηο αλαθέξνληαη ην θιείζηκν ηεο επηρείξεζεο ε ηκήκαηφο ηεο, πνπ 

νθείιεηαη ζε έθηαθηα θαη απξφβιεπηα γεγνλφηα (πφιεκνο, γεληθφηεξε 

νηθνλνκηθή θξίζε θ.α.), ηα νπνία δελ κπνξνχλ λα θαηαινγηζζνχλ ζηνλ 

νηθνλνκηθφ θίλδπλν ηνπ εξγνδφηε θαη θαζηζηνχλ αδχλαηε ηελ απαζρφιεζε 

ηνπ εξγαδνκέλνπ. Ή ζέζε απηή αηηηνινγείηαη κε ην επηρείξεκα φηη ζηε 

ζχκβαζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ν εξγνδφηεο θέξεη ηνλ νηθνλνκηθφ θίλδπλν 

(ηνλ θίλδπλν έθιεηςεο ηεο δπλαηφηεηαο απαζρφιεζεο) θαη ζπλεπψο ηνλ 

θίλδπλν απηφλ δελ επηηξέπεηαη, κέζσ ηεο έθηαθηεο θαηαγγειίαο, λα ηνλ 

επηξξίπηεη ζηνλ εξγαδφκελν. Ή πξαγκάησζε ηνπ θηλδχλνπ απηνχ δελ κπνξεί 

λα απνηειέζεη ιφγν γηα ηελ πξφσξε ιχζε ηεο ζχκβαζεο. Όπσο 

επηζεκαίλεηαη «ν εξγνδφηεο πνπ θέξεη ηνλ θίλδπλν ηεο επηρείξεζήο ηνπ δελ 

κπνξεί κε ηελ θαηαγγειία ηεο εξγαζηαθήο ζπκβάζεσο λα επηξξίςεη ηνλ 

θίλδπλν απηφ ζην κηζζσηφ ε λα πξνθαιέζεη δπζκελείο ζπλέπεηεο γη’ απηφλ 

απφ ελέξγεηεο πνχ αλάγνληαη ζηε ζθαίξα ηεο δηθήο ηνπ απνθιεηζηηθά 

δξαζηεξηφηεηνο». 

    Δίλαη γεγνλφο φηη ζπνπδαίν ιφγν γηα ηελ πξφσξε ιχζε ηεο ζχµβαζεο 

µπνξνχλ  λα απνηειέζνπλ θαη πεξηζηαηηθά πνπ αλάγνληαη ζην πεδίν δξάζεο 

θαη επζχλεο ηνπ θαηαγγέιινληνο εξγνδφηε. Ζ ζπγθεθξηµέλε ζέζε πξνθχπηεη 

θαη απφ ην άξζξν 674  ΑΚ ην νπνίν νξίδεη φηη «αλ ν ζπνπδαίνο ιφγνο, γηα 

ηνλ νπνίν ν εξγνδφηεο έθαλε ηελ θαηαγγειία, νθείιεηαη ζε κεηαβνιή ησλ 

πξνζσπηθψλ ή πεξηνπζηαθψλ ζρέζεσλ ηνπ, ην δηθαζηήξην κπνξεί, θαηά ηε 

θξίζε ηνπ, λα επηδηθάζεη ζηνλ εξγαδφκελν εχινγε απνδεκίσζε».  Βέβαηα 

ζηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ απαζρφιεζαλ ηε 

λνµνινγία ν ζπνπδαίνο ιφγνο αθνξά ηε ζπµπεξηθνξά ή ην πξφζσπν 

γεληθφηεξα ηνπ εξγαδνµέλνπ. Οη πεξηπηψζεηο πνπ δέρζεθαλ ηα δηθαζηήξηα 

σο ζπνπδαίν ιφγν γεγνλφο πνπ αθνξά ηνλ εξγνδφηε είλαη ζπάληεο. 
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2.5 ΟΗΚΔΗΟΘΔΛΖ ΑΠΟΥΧΡΖΖ ΣΟΤ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ 
 

      Δθηφο απφ ηηο πην ζπλεζηζκέλεο πεξηπηψζεηο ηεο θαηαγγειίαο ηεο 

εξγαζηαθήο ζρέζεο είηε απφ ηνλ εξγαδφκελν είηε απφ ηνλ εξγνδφηε, ε ιχζε 

ηεο ζχκβαζεο νξηζκέλνπ ρξφλνπ κπνξεί λα επέιζεη θαη κε ηελ νηθεηνζειή 

απνρψξεζε ηνπ εξγαδνκέλνπ απφ ην ρψξν ηεο εξγαζίαο ηνπ. Ζ ελέξγεηα 

απηή ηνπ εξγαδνκέλνπ ζεσξείηαη θαη εθιακβάλεηαη ζαλ παξαίηεζε ηνπ 

εξγαδφκελνπ θαη εθδειψλεηαη κε κνλνκεξή δήισζή ηνπ πξνο ηελ πιεπξά 

ηνπ εξγνδφηε. 

      Δάλ ν εξγαδφκελνο απνρσξήζεη απφ ηελ εξγαζία ηνπ εμαηηίαο 

ζπνπδαίνπ ιφγνπ πνπ πξνέθπςε απφ ηελ πιεπξά ηνπ εξγνδφηε, φπσο 

παξάβαζε νπζησδψλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο, θαη ζεψξεζε ηελ 

ζπκπεξηθνξά απηή σο θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο εθ κέξνπο ηνπ εξγνδφηε, 

ρσξίο πξνεγνπκέλσο λα θαηαγγείιεη ν ίδηνο γηα ζπνπδαίν ιφγν ηε ζχκβαζε 

εξγαζίαο ηνπ, ηφηε ζεσξείηαη φηη πξνέβε ζε παξαίηεζε (. Λεθέαο, 

Καηαγγειία πκβάζεσο Δξγαζίαο, Έθδνζε 2002, πξγξ. 2037, ζει. 358). Ζ 

παξαίηεζε δηαθέξεη ηεο θαηαγγειίαο, εθφζνλ αλ ηελ απνδερζεί ν εξγνδφηεο 

ιχεηαη ε ζχκβαζε απφ ηνλ παξαηηεζέληα εξγαδφκελν θαη δελ αμηνχηαη λα 

δεηήζεη απνδεκίσζε νχηε κηζζνχο ππεξεκεξίαο. 

    Ζ νηθεηνζειήο απνρψξεζε ηνπ κηζζσηνχ, θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 

2556/97, αλαγγέιιεηαη ππνρξεσηηθά ζηνλ Ο.Α.Δ.Γ. εληφο 8 εκεξψλ. Έηζη, ν 

εξγνδφηεο πξηλ πξνβεί ζηελ αλαγγειία ηεο απνρψξεζεο ηνπ κηζζσηνχ ζηνλ 

Ο.Α.Δ.Γ. δεηά θαη παίξλεη απφ ηνλ ηειεπηαίν έγγξαθε δήισζε φπνπ 

αλαγξάθεηαη ε εζειεκέλε απνρψξεζε ηνπ κηζζσηνχ. 

 
 
2.6 ΑΠΟΥΧΡΖΖ ΣΟΤ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ ΛΟΓΧ ΘΑΝΑΣΟΤ  
 

     Μηα αθφκε κνξθή ιχζεο ηεο ζχκβαζεο νξηζκέλνπ ρξφλνπ απνηειεί ην 

γεγνλφο  ηεο απνβίσζεο ηνπ εξγαδνκέλνπ. ηελ πεξίπησζε απηή γηα λα 

δεκηνπξγεζεί αμίσζε απνδεκίσζεο ηνπ εξγαδνκέλνπ πξνυπνηίζεηαη 

αλαγθαία απνρψξεζή ηνπ (. Λεθέαο, Καηαγγειία πκβάζεσο Δξγαζίαο, 

Έθδνζε 2002, πξγξ. 2147, ζει. 375). Έηζη ν αηθλίδηνο ζάλαηνο ηνπ 

κηζζσηνχ, κεηά απφ πξνεγεζείζα αζζέλεηά ηνπ, πξέπεη λα ινγίδεηαη σο 

νξηζηηθή θαη ακεηάθιεηε απνρψξεζε θαη εθφζνλ δελ είλαη πξνζσπνπαγήο, 
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απηή ε αμίσζε, κεηαβηβάδεηαη ζηνπο θιεξνλφκνπο ηνπ ζαλφληνο. 

     Έηζη, θαηά ην άξζξν 675 ΑΚ, ν ζάλαηνο ηνπ εξγαδνκέλνπ επηθέξεη θαη ηε 

ιχζε ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο θαη ηα ηπρφλ δηθαηνχκελα πνζά απνδνρψλ 

αδείαο θαη επηδφκαηνο αδείαο θαηαβάιινληαη ζηνπο θιεξνλφκνπο ηνπ 

ζαλφληνο (Μ. Λενληαξήο, Δξγαηηθφ Γίθαην, Δθδφζεηο Πάκηζνο, 2004, πξγξ. 

144, ζει. 440) 

 Γελ ζπκβαίλεη φκσο ην ίδην ζηελ πεξίπησζε ζαλάηνπ ηνπ εξγνδφηε, θαζψο 

ε εξγαζηαθή ζρέζε κπνξεί λα ζπλερηζηεί κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη κε ηε 

δηάδνρε θαηάζηαζε ζηελ επηρείξεζε εθηφο εάλ  θαη’ εμαίξεζε ν ζάλαηνο ηνπ 

εξγνδφηε, εθφζνλ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε απέβιεπαλ θπξίσο ζην πξφζσπν 

ηνπ ηειεπηαίνπ, επηθέξεη ηε ιχζε ηεο ζρέζεο εξγαζίαο. 

 

 
2.7 ΟΗ ΠΣΤΥΔ ΚΑΗ Ζ ΠΟΤΓΑΗΟΣΖΣΑ ΣΖ ΔΝΝΟΗΑ ΣΟΤ ΠΟΤΓΑΗΟΤ   
        ΛΟΓΟΤ 
 

       ην πξίζκα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ζχµβαζεο νξηζµέλνπ ρξφλνπ κε 

νκαιφηεηα απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε, ε ιήμε απηήο ζα επέιζεη απηνδίθαηα 

µε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ κφλν ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα εθπεξσζεί θάπνηα 

άιιε πξνππφζεζε φπσο έρεη εσο ηψξα ιερζεί ζηελ αλάιπζε ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο. Χζηφζν ζα ππήξρε πεξηνξηζκφο ηεο ειεπζεξίαο βνχιεζεο ησλ 

ζπµβαιιφµελσλ αλ δε δηλφηαλ ε δπλαηφηεηα λα θαηαγγειζεί ε ζχµβαζε 

νξηζµέλνπ ρξφλνπ γηα ζπνπδαίν ιφγν βάζεη ηνπ αλσηέξσ άξζξνπ 672 ΑΚ, 

ην νπνίν φπσο αλαιχζεθε παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζε θάζε µέξνο ηεο 

ζχµβαζεο εξγαζίαο νξηζµέλνπ ρξφλνπ λα απνδεζµεπηεί απφ απηήλ πξηλ ηε 

ιήμε ηεο µε ηε ζπλδξνµή ελφο ζπνπδαίνπ ιφγνπ θαηαγγειίαο (Λεμνπξηψηε 

Η., Αηνκηθέο Δξγαζηαθέο ρέζεηο, εθδ. Ννκηθή Βηβιηνζήθε2011, ζει. 625).  

      Ζ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 672 ΑΚ είλαη δεµφζηαο ηάμεο θαη έρεη αλαγθαζηηθφ 

ραξαθηήξα, επνµέλσο άθπξνο είλαη φρη µφλν ν πιήξεο απνθιεηζµφο ηνπ 

δηθαηψµαηνο ηεο έθηαθηεο θαηαγγειίαο αιιά θαη ε εθ ησλ πξνηέξσλ 

ζπµθσλία µε αηνµηθή ζχµβαζεο  εξγαζίαο, µε ζπιινγηθή ζχµβαζε 

εξγαζίαο, µε δηαηηεηηθή απφθαζε ή µε θαλνληζµφ εξγαζίαο φηη θάπνηνη ιφγνη 

πνπ αληηθεηµεληθά ζα µπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ ζπνπδαίν ιφγν δελ ζα 

παξέρνπλ δηθαίσµα έθηαθηεο θαηαγγειίαο (Εεξδειήο Γ., Ζ θαηαγγειία γηα 

ζπνπδαίν ιφγν ΑΚ 672 σο αληηθείκελν ζπκβαηηθψλ ξπζκίζεσλ – 
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απνθιεηζκφο, πεξηνξηζκφο θαη δηεχξπλζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο έθηαθηεο  

θαηαγγειίαο, ΓΔΝ 1994, ζει. 497) 

   Ζ έλλνηα ηεο θαιήο πίζηεο απφ ηελ νπνηαδήπνηε πιεπξά δελ πξνππνζέηεη 

ηελ ηήξεζε ηνπ ζπµθσλεµέλνπ ρξνληθνχ νξίνπ ηεο ζχκβαζεο κε θάζε 

θφζηνο, αιιά αληίζεηα ζέηεη νξηζµέλα φξηα αληνρήο ε ππέξβαζε ησλ νπνίσλ 

δηθαηνινγεί ηελ απαιιαγή ηνπ θαηαγγέιινληνο απφ ηε ζπµβαηηθή δέζµεπζε 

Χζηφζν έρεη θξηζεί φηη δελ πξνζθξνχεη ζηεο δεκνζίαο ηάμεο δηάηαμε ηνπ 

άξζξνπ 672 ΑΚ ε πξνεγνχκελε απιψο ζπκβνπιεπηηθή γλψκε απφ ηξίηνπο 

(π.ρ απφ επηηξνπή ή απφ ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην. Γηθαηνινγεηηθφο ιφγνο 

απηήο ηεο ζέζεο είλαη φηη κία ηέηνηα ζπκβνπιεπηηθή γλψκε  δελ πεξηνξίδεη 

νπζησδψο ην δηθαίσκα έθηαθηεο θαηαγγειίαο, θαζψο είλαη θαη κηθξήο 

δηάξθεηαο  θαη δελ θαηαιήγεη λα ζεσξείηαη σο αλεπίηξεπηε πξνζεζκία πνπ 

απαηηείηαη γηα ηελ έθηαθηε θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο). 

    Αλ φκσο, ν ζπνπδαίνο ιφγνο δελ κπνξεί λα ζεκειησζεί επαξθψο ηφηε 

θαζηζηά ηελ θαηαγγειία άθπξε. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη  ζηελ πεξίπησζε πνπ ν 

επηθαινχκελνο σο ζπνπδαίνο ιφγνο δελ είλαη νπζηαζηηθά ζπνπδαίνο, µε ηελ 

έλλνηα φηη απνηειεί ηθαλή θαη αλαγθαία ζπλζήθε γηα λα ιχζεη ηελ εξγαζηαθή 

ζρέζε πξηλ ηελ πάξνδν ηεο εθ ησλ πξνηέξσλ θαζνξηζµέλεο δηάξθεηαο. Ζ 

αθπξφηεηα ηεο θαηαγγειίαο ζεµαίλεη φηη απηή ζεσξείηαη ζαλ λα µελ έγηλε 

πνηέ θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 180 ΑΚ, νπφηε ε εξγαζηαθή ζρέζε 

ζπλερίδεηαη θαλνληθά, ζπλεπψο αλ ν εξγνδφηεο αξλείηαη λα απνδερζεί ηηο 

ππεξεζίεο ηνπ εξγαδφµελνπ, θαζίζηαηαη ππεξήµεξνο θαη νθείιεη µηζζνχο 

ππεξεµεξίαο µε ηε ιήμε ηνπ εθ ηνλ πξνηέξσλ θαζνξηζµέλνπ ρξφλνπ ηεο 

ζχµβαζεο θαη επηπιένλ θαη φ,ηη άιιν ν εξγαδφµελνο δαπάλεζε γηα ηελ 

αλεχξεζε άιιεο εξγαζίαο (Βιαζηφ η., Ζ αηνκηθή ζχκβαζε εξγαζίαο, εθδ. 

άθθνπιαο 2004, ζει. 79) 

     Όπσο αλαθέξζεθε θαη πξσηχηεξα, ην λνκηθφ ζχζηεκα δελ νξίδεη 

επαξθψο ηελ έλλνηα ηνπ ζπνπδαίνπ ιφγνπ, αιιά νχηε ππαγνξεχεη έλα γεληθφ 

θαλφλα-θξηηήξην ν νπνίνο λα µπνξεί λα ρξεζηµνπνηεζεί γηα ηνλ νξηζµφ ηνπ 

ζπνπδαίνπ ιφγνπ (Καξάθσζηα Η., ΑΚ-‐ Δξκελεία – ρφιηα – Ννκνινγία – 

Δηδηθφ Δλνρηθφ, ζει. 982). θαη πξνο ηνχην γίλεηαη αλαθνξά ζηελ εξκελεία θαη 

εθαξκνγή ηνπ λφκνπ απφ ηελ ειιεληθή λνκνινγία. Αλ ζέιαµε ινηπφλ απφ ηε 

γεληθή ζθνπηά λα νξηνζεηήζνπκε ηελ έλλνηα ηνπ ζπνπδαίνπ ιφγνπ ζα ιέγαµε 

φηη ζπνπδαίν ιφγν απνηεινχλ γεγνλφηα ή πεξηζηαηηθά πνπ αλ θξηζνχλ 
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ακεξφιεπηα, αθνχ ιεθζνχλ ππφςε ε θαιή πίζηε θαη ηα ζπλαιιαθηηθά ήζε, 

επζχηεηα, ε εληηµφηεηα θαη ε εµπηζηνζχλε πνπ απαηηείηαη ζηηο ζπλαιιαγέο, 

θαζηζηνχλ µε αλεθηή θαη δπλαηή ηελ πεξαηηέξσ δηαηήξεζε ηεο  ζχµβαζεο 

εξγαζίαο θαη έηζη δίλνπλ ην δηθαίσµα ζην ζπµβαιιφµελν µέξνο λα 

θαηαγγείιεη ηε ζχµβαζε εξγαζίαο φπσο απηφο ν νξηζκφο πξνέθπςε απφ ηελ 

πξαθηηθή εθαξκνγή απηήο ηεο δηαηάμεσο (Καξάθσζηα Η., ΑΚ-‐ Δξκελεία – 

ρφιηα – Ννκνινγία – Δηδηθφ Δλνρηθφ, ζει. 982)  

    Δπνµέλσο, µε ηελ ελ ιφγσ απεηθφληζε ηνπ φξνπ θαζνξίδνληαη νη 

αληηθεηµεληθνί ιφγνη πνπ µπνξνχλ λα δηθαηνινγήζνπλ ηε µνλνµεξή ιχζε ηεο 

ζχµβαζεο εξγαζίαο (Εεξδειή Γ., Σν δίθαην ηεο θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο 

εμαξηεκέλεο εξγαζίαο, φ.π., ζει. 209). Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη ν 

ζπνπδαίνο ιφγνο είλαη αφξηζηε λνµηθή έλλνηα, µ’ άιια ιφγηα γεληθή ξήηξα 

(Εεξδειή Γ., Σν δίθαην ηεο θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο εμαξηεκέλεο 

εξγαζίαο, φ.π., ζει. 209), ε εμεηδίθεπζε ηεο νπνίαο ζα γίλεη απφ ην 

Γηθαζηήξην µε βάζε ηηο εθάζηνηε ζπλζήθεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ επίδηθε 

ππφζεζε.  

     Ο ζπνπδαίνο ιφγνο κπνξεί λα απνηειεί ζχκπιεγκα πνιιψλ 

παξαγφλησλ. Δηδηθφηεξα έλα γεγνλφο-πεξηζηαηηθφ µπνξεί λα απνηειεί 

ζπνπδαίν ιφγν γηα ηελ θαηαγγειία µίαο ζχµβαζεο εξγαζίαο, φρη φµσο ηελ 

έθβαζε µηαο άιιεο. Σν δηθαζηήξην  ινηπφλ ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε   ζα  

θξίλεη  αλ  ηα  ηεθηαηλφκελα ζπκβάληα  πνπ  επηθαιείηαη  ν θαηαγγέιισλ 

θαζηζηνχλ µε δπλαηή ηε ζπλέρηζε ηεο ζχµβαζεο ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο θαη 

άξα δηθαηνινγνχλ ηελ πξφσξε ιχζε ηεο.  

     Σα δηθαζηήξηα ινηπφλ ζα θξίλνπλ επί ηεο νπζίαο αλ ηα εθάζηνηε 

πεξηζηαηηθά ππάγνληαη ζηελ έλλνηα ηνπ ζπνπδαίνπ ιφγνπ θαη ζπλεπψο κε ηε 

ζπγθεθξηµέλε δηαδηθαζία ν δηθαζηήο νπζηαζηηθά ζεζπίδεη ν ίδηνο δίθαην πνπ 

ζα ξπζµίζεη ηε εθάζηνηε πεξίπησζε. Πεξαηηέξσ φισλ απηψλ πνπ 

πξνείπακε, ε θξηηηθή ηθαλφηεηα θ ηνπ δηθαζηή πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε 

αληηθεηµεληθά θξηηήξηα θαη φρη ζε αηνµηθέο αληηιήςεηο θαη πεπνηζήζεηο. Σα 

θξηηήξηα ππαγνξεχνληαη ζην χληαγµα καο, ζε δηάθνξνπο λφµνπο θαη ζε 

θνηλψο απνδεθηέο γηα ηελ θνηλσλία αληηιήςεηο. 

    Ο Άξεηνο Πάγνο σο ην αλψηαην Γηθαζηήξην ,ζηε ρψξα καο ελδέρεηαη λα 

θιηζεί θξίλεη θαηά πφζν θαηέζηεζαλ νξζά ζηελ έλλνηα ηνπ ζπνπδαίνπ ιφγνπ 

ηα εθάζηνηε πξαγµαηηθά γεγνλφηα-πεξηζηαηηθά, φπσο απηά έγηλαλ δεθηά απφ 
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ην πξσηνβάζµην δηθαζηήξην αιιά θάπνηνο εθ ησλ ζπκβαιιφκελσλ πξνζέθπγε 

ζε αλψηεξν φξγαλν .  

 

 
 
2.8 ΔΝΔΡΓΔΗΔ ΣΟΤ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ ΓΗΑ ΝΑ ΑΜΤΝΘΔΗ Δ ΠΔΡΗΠΣΧΖ 
ΚΑΣΑΓΓΔΛΗΑ ΣΖ ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 
 

 

ε πεξίπησζε πνπ ν εξγαδφµελνο δελ ζπκθσλεί θαη ζέιεη λα 

αµθηζβεηήζεη ηελ θαηαγγειία ηνπ εξγνδφηε γηα ζπνπδαίν ιφγν ηφηε ζα 

αζθήζεη αγσγή εληφο ηεο ηξίµελεο απνζβεζηηθήο πξνζεζµίαο πνπ πξνβιέπεη 

ην άξζξν 6 παξ. 3 ηνπ λ. 3198/1955. Ζ ζπγθεθξηµέλε δηάηαμε ινηπφλ έρεη 

εθαξµνγή θαη ζηελ ζχµβαζε νξηζµέλνπ ρξφλνπ, φρη µφλν ζηελ ανξίζηνπ. Ζ 

πξνζεζµία απηή είλαη αλαηξεπηηθή – απνζβεζηηθή µε ηελ έλλνηα φηη µεηά ηελ 

πάξνδν ηεο πξνζεζµίαο απηήο ν εξγαδφµελνο ράλεη ην δηθαίσµα πνπ έρεη θαη 

ε αγσγή πνπ ελδερνµέλσο ζα αζθήζεη ζα απνξξηθζεί σο απαξάδεθηε. 

  Σν ζέκα θαη ηαπηφρξνλα αίηεκα πνπ ζα έρεη ε αγσγή ηνπ εξγαδνµέλνπ ζα 

είλαη ε αλαγλψξηζε ηεο αθπξφηεηαο ηεο θαηαγγειίαο ηεο ζχµβαζεο νξηζµέλνπ 

ρξφλνπ θαη ε θαηαβνιή ησλ νθεηιφµελσλ µηζζψλ ππεξεµεξίαο ζε απηφλ απφ ηελ 

πιεπξά ηνπ εξγνδφηε (Εεξδειή Γ., Σν δίθαην ηεο θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο 

εμαξηεκέλεο εξγαζίαο, φ.π., ζει. 209) 

Αλ ε αγσγή ηνπ εξγαδνµέλνπ έρεη ζαλ αίηεµα µφλν ηελ αλαγλψξηζε 

αθπξφηεηαο ηεο θαηαγγειίαο ηφηε ε αγσγή ζα είλαη αλαγλσξηζηηθή. ε 

πεξίπησζε πνπ ν εξγαδφµελνο δεηήζεη ηελ θαηαβνιή µηζζψλ ππεξεµεξίαο 

ή/θαη ηελ αμίσζε γηα επαλαπαζρφιεζε ε αγσγή ηνπ ζα είλαη θαηαςεθηζηηθή. 

Καηά ζπλέπεηα ζα πξέπεη ζηελ αγσγή ηνπ λα αλαθέξεη ηελ θαηάξηηζε ηεο 

ζχµβαζεο εξγαζίαο νξηζµέλνπ ρξφλνπ, ην λφµηµν ζπµβαηηθφ µηζζφ θαη ηε µε 

απνδνρή ππεξεζηψλ ηνπ απφ ηνλ εξγνδφηε παξφιν πνπ πνπ δελ έιεμε ν 

ζπµθσλεµέλνο ρξφλνο ηεο ζχµβαζεο. Γελ απνθιείεηαη θπζηθά ε αγσγή λα 

έρεη θαη αλαγλσξηζηηθφ θαη θαηαςεθηζηηθφ αίηεµα. 

    Ο ηζρπξηζµφο ηνπ εξγνδφηε φηη θαηήγγεηιε ηε ζχµβαζε ιφγσ χπαξμεο 

ζπνπδαίνπ ιφγνπ απνηειεί έλζηαζε, ε νπνία γηα λα είλαη νξηζµέλε πξέπεη 

λα αλαθέξεη αλαιπηηθά θαη µε αθξίβεηα ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηνλ 

ζπνπδαίν ιφγν. 
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   Δθηφο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ έρεη επηθαιεζηεί ν εξγνδφηεο σο ζπνπδαίν 

ιφγν γηα λα θαηαγγείιεη ηε ζχµβαζε ην δηθαζηήξην έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

επηθαιεζηεί θαη άιινπο ιφγνπο πνπ ζπληζηνχλ ζπνπδαίν ιφγν ρσξίο λα 

ελδηαθέξεη αλ απηνί νη ζπγθεθξηµέλνη  ιφγνη  ήηαλ  γλσζηνί  ζηνλ  εξγνδφηε  

ή  αλ  έγηλαλ  γλσζηνί  µεηά  ηελ άζθεζε ηεο θαηαγγειίαο απφ ηνλ ηειεπηαίν 

(ΑΠ 1269/1988, ΔιιΓλε 1989, ζει. 573) 

   ην ζεµείν απηφ θξίλεηαη ζθφπηµν λα αλαθεξζεί φηη ην βάξνο απφδεημεο 

θέξεη απηφο ν νπνίνο πξνβαίλεη ζηελ θαηαγγειία ηεο ζχµβαζεο εξγαζίαο 

δειαδή ν εξγνδφηεο (Εεξδειή Γ., Σν δίθαην ηεο θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο 

εμαξηεκέλεο εξγαζίαο, φ.π., ζει. 217) 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3Ο : ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΑΗΚΖ ΔΝΧΖ  
 
 
 
 

3.1 ΗΝΔ(Ηλζηηηνπην Δξγαζίαο) ΓΔΔ  

Πίνακας : Δηήζηνο ζπγθεληξσηηθφο πίλαθαο ξνψλ 
απαζρφιεζεο (2010-2016) 

 
 

Έτοσ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Καθαρέσ ροέσ -96.150 -125.944 -72.014 133.488 99.122 99.700 136.260 
Αναγγελύεσ προςλόψεων 945.911 839.015 849.494 1.149.194 1.566.139 1.809.552 2.142.974 
Σύνολο  αποχωρήςεων 
(εκροών) 

1.042.061 964.959 921.508 1.015.706 1.467.017 1.709.852 2.006.714 

Οικειοθελεύσ  
αποχωρόςεισ 

306.598 263.388 251.768 336.158 585.593 705.147 865.941 

Σύνολο απολύςεων 
(καταγγελίεσ 
ςυμβάςεων) 

 
735.463 

 
701.571 

 
669.740 

 
679.548 

 
881.424 

 
1.004.705 

 
1.140.773 

Καταγγελύεσ ςυμβϊςεων 
αορύςτου χρόνου 

 
315.070 

 
307.959 

 
295.429 

 
253.438 

 
281.711 

 
310.418 

 
337.786 

Λόξεισ ςυμβϊςεων 
οριςμϋνου χρόνου 

420.393 393.612 374.311 426.110 599.713 694.287 802.987 

Οικειοθελεύσ 
αποχωρόςεισ (% ςτο 
ςύνολο 
αποχωρόςεων) 

 
29,4% 

 
27,3% 

 
27,3% 

 
33,1% 

 
39,9% 

 
41,2% 

 
43,2% 

Λόξεισ ςυμβϊςεων 
οριςμϋνου χρόνου (% ςτο 
ςύνολο απολύςεων) 

 

57,2% 
 

56,1% 
 

55,9% 
 

62,7% 
 

68,0% 
 

69,1% 
 

70,4% 

Πηγή: Υπουργεύο Εργαςύασ και Κοινωνικόσ Αςφϊλιςησ, Πληροφοριακό ύςτημα ΟΑΕΔ − ΕΡΓΑΝΗ: 
Μηνιαύοι Πύνακεσ Ροών Απαςχόληςησ, 2010-2016 (επεξεργαςύα ΙΝΕ ΓΕΕ) 

 

       

     Υαξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ησλ ξνψλ απαζρφιεζεο ηα ηειεπηαία 3 έηε 

είλαη φηη ην 40% ηφζν ησλ αλαγγειηψλ πξφζιεςεο φζν θαη ησλ 

απνρσξήζεσλ αληηζηνηρνχλ ζηνπο δχν θιάδνπο ηνπ ηνπξηζκνχ 

(δξαζηεξηφηεηεο  εζηίαζεο θαη θαηαιχκαηα απφ ηνπο 87 δηςήθηνπο θιάδνπο 

ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο), ελψ πιεζηάδεη ην ήκηζπ ε ζπκκεηνρή ησλ ελ 

ιφγσ θιάδσλ ζηηο νηθεηνζειείο απνρσξήζεηο (47%). 

     χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο ΔΡΓΑΝΖ, ν αξηζκφο ησλ κηζζσηψλ 

(σο θπζηθψλ πξνζψπσλ) κε ζρέζε ηδησηηθνχ δηθαίνπ αλήιζε ζε 1.702.524, 

εθ ησλ νπνίσλ ιηγφηεξν απφ ην ήκηζπ είλαη γπλαίθεο (46,4%). Οη λένη κέρξη 

24 εηψλ αλαινγνχλ ζην 7,7%, ζρεδφλ ην 13% έρεη ειηθία απφ 25-29 εηψλ, 

ην 48,1% ησλ κηζζσηψλ έρεη ειηθία απφ 30-44 εηψλ, πεξίπνπ ην 30,9% 
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έρεη ειηθία απφ 45-64 εηψλ θαη κφιηο ην  0,5%  είλαη  άλσ  ησλ  64  εηψλ.  

ρεδφλ  1  ζηνπο  5  κηζζσηνχο  εξγάδεηαη (Δηδηθφ ηεχρνο Ηαλνπαξίνπ ηνπ 

2017: Απνηειέζκαηα ηεο ειεθηξνληθήο θαηαγξαθήο ηνπ ζπλφινπ ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ κηζζσηψλ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ 

δηθαίνπ απφ 1/10 έσο 15/11/2016) 

 

 

 

3.2 ΠΟΟΣΗΑΗΑ ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΤΜΒΑΔΧΝ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΣΖΝ 

ΔΤΡΧΠΖ  

 

    Σν 2016 ην πνζνζηφ ησλ απαζρνινπκέλσλ ειηθίαο 15-74 ζηελ ΔΔ-28 κε 

ζχκβαζε νξηζκέλνπ ρξφλνπ (απαζρφιεζε νξηζκέλνπ ρξφλνπ) ήηαλ 14,2 %.  

 Πάλσ απφ έλαο ζηνπο πέληε ππαιιήινπο ζηελ Πνισλία (27,5 %), ηελ 

Ηζπαλία (26,3 %), ηελ Κξναηία, ηελ Πνξηνγαιία (θαη ζηηο δχν ρψξεο 22,3 %) 

θαη ηηο Κάησ Υψξεο (20,8 %) είραλ ζχκβαζε νξηζκέλνπ ρξφλνπ (βιέπε 

ζρήκα 1). ηα ππφινηπα θξάηε κέιε ζηελ ΔΔ-28, ην πνζνζηφ ησλ 

εξγαδνκέλσλ πνπ απαζρνινχληαλ κε ζχκβαζε νξηζκέλνπ ρξφλνπ 

θπκαηλφηαλ απφ 71,0 % ζηε ινβελία, έσο κφιηο 1,4 % ζηε Ρνπκαλία. 

   Πέξαλ ησλ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ ρσξψλ, πθίζηαηαη θαη έλα πξφηππν 

δηαθνξψλ κεηαμχ επαγγεικάησλ. Γηα ηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηα δηεπζπληηθά 

ζηειέρε είλαη ην ιηγφηεξν πηζαλφ λα έρνπλ πεξηνξηζκέλε δηάξθεηα 

ζπκβάζεσλ ελψ νη εξγαδφκελνη κε ην ρακειφηεξν επίπεδν ζέζεσλ εξγαζίαο 

είλαη πνιχ πηζαλφηεξν λα έρνπλ ηέηνηνπ είδνπο ζχκβαζε. Χζηφζν, ηα 

επίπεδα δηαθέξνπλ ζεκαληηθά κεηαμχ ηνπο: 44,1 % ησλ εξγαδνκέλσλ ζε 

ζέζε ρακειφηεξνπ επηπέδνπ ζηελ Πνισλία βξίζθνληαη ζ' απηή ηελ 

θαηάζηαζε, ελψ ν αληίζηνηρνο αξηζκφο γηα ηε Ρνπκαλία είλαη κφλν 3,2 %.  

   Οη κεγάιεο δηαθνξέο φζνλ αθνξά ηελ ηάζε γηα ρξήζε ζπκβάζεσλ 

νξηζκέλνπ ρξφλνπ κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ κπνξεί, ηνπιάρηζηνλ ζε 

θάπνην βαζκφ, λα αληηθαηνπηξίδνπλ εζληθέο πξαθηηθέο, ηελ πξνζθνξά θαη 

δήηεζε εξγαζίαο, εθηηκήζεηο ηνπ εξγνδφηε ζρεηηθά κε ηε δπλεηηθή 

αλάπηπμε/ζπξξίθλσζε θαη ηελ επθνιία κε ηελ νπνία νη εξγνδφηεο κπνξνχλ 

λα πξνζιακβάλνπλ θαη λα απνιχνπλ ππαιιήινπο.  
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ρήκα 1: Πνζνζηφ απαζρνινπκέλσλ κε ζχκβαζε νξηζκέλνπ ρξφλνπ, αλά 

επαγγεικαηηθή νκάδα, ειηθηαθή νκάδα, 2016 (%ηεο επαγγεικαηηθήο νκάδαο) 

Πηγή: Eurostat 
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3.3 ΚΤΡΗΑ ΣΑΣΗΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΣΖΝ 

ΔΤΡΧΠΑΗΚΖ ΔΝΧΖ. ΠΟΟΣΑ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΚΑΣΑ ΦΤΛΟ, ΖΛΗΚΗΑ 

ΚΑΗ ΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΔΠΗΠΔΓΟ 

 

   Σν 2016, ην EU-28 πνζνζηφ απαζρφιεζεο γηα ηα άηνκα ειηθίαο 20 έσο 64 

εηψλ, φπσο κεηξήζεθε απφ ηελ έξεπλα γηα ην εξγαηηθφ δπλακηθφ ηεο ΔΔ 

(ΔΔΓ ηεο ΔΔ), αλεξρφηαλ ζην 71,1 %, ηνλ πςειφηεξν εηήζην κέζν φξν πνπ 

έρεη θαηαγξαθεί πνηέ γηα ηελ ΔΔ. Πίζσ απφ απηφλ ηνλ κέζν φξν, κπνξνχλ 

παξά ηαχηα λα δηαπηζησζνχλ κεγάιεο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ρσξψλ. Σν 

κφλν θξάηνο κέινο κε ζπληειεζηή αλψηεξν ηνπ 80 % είλαη ε νπεδία 

(81,2 %). Απηφ ηζρχεη επίζεο γηα ηηο ρψξεο ΔΕΔ Ηζιαλδία (87,8 %) θαη 

Διβεηία (83,3 %).  

   Ζ νκάδα ρσξψλ κε πνζνζηά ζηε δψλε ηνπ 70%, πεξηιακβάλεη ην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην, ηε Γαιιία θαη ηε Γεξκαλία. Δπηθεληξψλεηαη ζε κηα δψλε 

πνπ εθηείλεηαη απφ ηελ Ηξιαλδία ζηα δπηηθά έσο ηελ Οπγγαξία ζηα 

αλαηνιηθά, πεξηιακβαλνκέλσλ επίζεο ησλ ηξηψλ θξαηψλ ηεο Βαιηηθήο, ηεο 

Φηλιαλδίαο θαη ηεο Πνξηνγαιίαο. Οη ρψξεο κε πνζνζηά ζηε δψλε ηνπ 60% 

απνηεινχλ δχν νκάδεο: κία νκάδα ηεο Γπηηθήο Μεζνγείνπ/Αδξηαηηθήο 

(Ηζπαλία, Ηηαιία θαη Κξναηία) θαη ε άιιε ζηα αλαηνιηθά ζχλνξα ηεο ΔΔ, απφ 

ηε λφηηα άθξε ηεο Βαιηηθήο Θάιαζζαο έσο ην λνηηνδπηηθφ άθξν ηνπ Δπμείλνπ 

Πφληνπ (Πνισλία, ινβαθία, Βνπιγαξία, Ρνπκαλία). Δπηπιένλ, απηή ε 

νκάδα ρσξψλ πεξηιακβάλεη επίζεο ην Βέιγην. Σέινο, ππάξρεη κηα νκάδα 

ησλ λνηίσλ Βαιθαλίσλ θαη ηνπ Καπθάζνπ, κε πνζνζηά θάησ απφ 60 % 

(πξψελ Γηνπγθνζιαβηθή Γεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο, Διιάδα θαη Σνπξθία).  

   Σν ζρήκα 2 δείρλεη ηελ εμέιημε ηνπ πνζνζηνχ απαζρφιεζεο γηα άλδξεο θαη 

γπλαίθεο απφ ην 1993. Έλα απφ ηα πιένλ εκθαλή ραξαθηεξηζηηθά είλαη ε 

κείσζε ηεο δηαθνξάο ηνπ πνζνζηνχ απαζρφιεζεο κεηαμχ ηνπο. ηηο 

πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, απηφ νθείιεηαη ζηελ αχμεζε ησλ πνζνζηψλ 

απαζρφιεζεο ησλ γπλαηθψλ (γηα παξάδεηγκα, Ηζπαλία θαη Κάησ Υψξεο), 

αιιά ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ην κηθξφηεξν ράζκα πξνέξρεηαη 

θπξίσο απφ κείσζε ησλ πνζνζηψλ απαζρφιεζεο ησλ αλδξψλ (Διιάδα θαη 

Κχπξνο). Δπίζεο, ζε κηα νκάδα ρσξψλ, ε εμέιημε ησλ πνζνζηψλ 

απαζρφιεζεο ησλ αλδξψλ θαη ησλ γπλαηθψλ αληηθαηνπηξίδεη ε κία ηελ άιιε, 
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δεκηνπξγψληαο έλα ζηαζεξφ πνζνζηφ απαζρφιεζεο κεηαμχ ησλ δχν 

θχισλ. Απηφ ζπκβαίλεη γηα παξάδεηγκα ζηελ Σζερηθή Γεκνθξαηία (δηαθνξά 

19,1 εθαηνζηηαίσλ κνλάδσλ (ε.κ.) ην 1998 θαη 16,0 ε.κ. ην 2016) θαη ζηε 

νπεδία (2,9 πνζνζηηαίεο κνλάδεο ην 1996 θαη 3,8 πνζνζηηαίεο κνλάδεο ην 

2016). Σα πνζνζηά απαζρφιεζεο είλαη ρακειφηεξα ζηηο γπλαίθεο απφ φηη 

ζηνπο άλδξεο ζε φια ηα έηε, ζε φιεο ηηο ρψξεο, κε δχν εμαηξέζεηο: Σελ 

Λεηνλία θαη ηε Ληζνπαλία ην 2010, χζηεξα απφ απφηνκε πηψζε ζηα 

πνζνζηά γηα ηνπο άλδξεο, θαη πνιχ πην αξγή πηψζε γηα ηηο γπλαίθεο.  

    Σν ζρήκα 1 θαηαδεηθλχεη επίζεο φηη νη ρψξεο έρνπλ αληηκεησπίζεη πνιχ 

δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαηά ηελ πεξίνδν πνπ ε 

Eurostat δηαζέηεη ζρεηηθά ζηνηρεία. Ζ κεγαιχηεξε νκάδα ρσξψλ είρε κηα 

νκαιή θαη ζηαζεξή αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ απαζρφιεζεο (ην Βέιγην, ε 

Γεξκαλία, ε Γαιιία, ην Λνπμεκβνχξγν, νη Κάησ Υψξεο, ε Απζηξία, ε 

Φηλιαλδία, ε νπεδία, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ε Σνπξθία). Άιιεο έρνπλ 

παξακείλεη ζε κία κάιινλ ακεηάβιεηε πνξεία, κε άιια ιφγηα ζε έλα ζηαζεξφ 

πνζνζηφ (Γαλία, Ηηαιία, Πνξηνγαιία, ινβελία, ινβαθία, Ννξβεγία θαη 

Διβεηία). ε κηα άιιε κεγάιε νκάδα ζεκεηψζεθαλ ζεκαληηθέο απμνκεηψζεηο, 

αιιά κε πςειφηεξν πνζνζηφ ην 2016 απφ ηα δηάθνξα ζεκεία αθεηεξίαο 

(Βνπιγαξία, Δζζνλία, Ηξιαλδία, Ηζπαλία, Λεηηνλία, Ληζνπαλία θαη Πνισλία).  

    Σν ζρήκα 2 δείρλεη ζαθψο φηη, γηα ηελ ΔΔ ησλ 28, ην πνζνζηφ 

απαζρφιεζεο ησλ αηφκσλ ειηθίαο 25-54 εηψλ έρεη παξακείλεη ζρεδφλ 

ακεηάβιεην απφ ην 2001, ελψ έρεη απμεζεί ζεκαληηθά γηα ηα άηνκα 

κεγαιχηεξεο ειηθίαο (55-64 εηψλ) θαη κεηψζεθε γηα ηνπο λένπο (15-24 εηψλ).  

    Σα πνζνζηά απαζρφιεζεο παξνπζηάδνπλ επίζεο ζεκαληηθέο 

δηαθπκάλζεηο αλάινγα κε ην κνξθσηηθφ επίπεδν (βιέπε ζρήκα 3). Σα 

πνζνζηά πνπ αλαιχζεθαλ θαηά επίπεδν κνξθσηηθνχ επηπέδνπ βαζίδνληαη 

ζηελ ειηθηαθή νκάδα 25 έσο 64, θαζψο ηα λεφηεξα άηνκα ελδέρεηαη λα είλαη 

αθφκε ζε ζηάδην εθπαίδεπζεο, θπξίσο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη 

απηφ δχλαηαη λα αληηθαηνπηξίδεηαη ζηα πνζνζηά απαζρφιεζεο. Σα πνζνζηά 

απαζρφιεζεο γηα ηα άηνκα ειηθίαο 25-64 εηψλ πνπ είραλ νινθιεξψζεη 

ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε (ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε βξαρείαο δηάξθεηαο, 

πηπρίν ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή ηζνδχλακν, κάζηεξ ή ηζνδχλακν θαη 

δηδαθηνξηθφ (ή ηζνδχλακα)) ήηαλ 84,8 % ζηελ ΔΔ- 28 ην 2016, πνιχ 

πςειφηεξα απφ ην πνζνζηφ (54,3 %) γηα ηα άηνκα ηα νπνία είραλ 
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νινθιεξψζεη ην πνιχ πξσηνβάζκηα ή θαηψηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. 

Σν πνζνζηφ απαζρφιεζεο ζηελ ΔΔ-28 γηα ηα άηνκα ηα νπνία είραλ 

νινθιεξψζεη ην πνιχ αλψηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ή 

κεηαδεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε κε ηξηηνβάζκηνπ επηπέδνπ ήηαλ 74,8 %. 

Δθηφο απφ ην φηη ήδε είραλ ηε ρακειφηεξε πηζαλφηεηα εμεχξεζεο εξγαζίαο 

(κεηαμχ ησλ νκάδσλ κε απηφ ην επίπεδν εθπαίδεπζεο), ηα άηνκα πνπ έρνπλ, 

ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε, νινθιεξψζεη ηνλ θαηψηεξν θχθιν ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, επίζεο πιήηηνληαη πεξηζζφηεξν απφ ηελ 

θξίζε: ην πνζνζηφ απαζρφιεζεο ζηελ νκάδα απηή κεηψζεθε θαηά 5,1 

εθαηνζηηαίεο κνλάδεο κεηαμχ ηνπ 2007 θαη ηνπ 2013, ελψ ην αληίζηνηρν 

πνζνζηφ γηα ηα άηνκα κε κέζν επίπεδν εθπαίδεπζεο ήηαλ 1,7 ε.κ., θαη γηα 

εθείλα κε αλψηεξε εθπαίδεπζε 1,8 ε.κ. Σν ζρήκα 3 θαηαδεηθλχεη φηη ε 

ζεκαζία ηεο θαηνρήο ηνπιάρηζηνλ κέζνπ επηπέδνπ εθπαίδεπζεο γηα ηελ 

πηζαλφηεηα εμεχξεζεο ζέζεο εξγαζίαο είλαη κεγάιε ζην Βέιγην, ηε 

Βνπιγαξία, ηελ Σζερηθή Γεκνθξαηία, ηε Ληζνπαλία, ηελ Πνισλία θαη ηε 

ινβαθία, αιιά κηθξφηεξε ζηε Γαλία, ηελ Δζζνλία, ηελ Διιάδα, ηελ Κχπξν 

θαη ην Λνπμεκβνχξγν.  
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ΥΖΜΑ 2: ΠΟΟΣΑ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΑΝΑ ΦΤΛΟ, ΖΛΗΚΗΑΚΖ            

ΟΜΑΓΑ 20-64, 1993-2016 
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ΥΖΜΑ 3: ΠΟΟΣΑ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΑΝΑ ΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΔΠΗΠΔΓΟ, 

ΖΛΗΚΗΑΚΖ ΟΜΑΓΑ  25-64, 1993-2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70  

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

     Ζ εξγαηηθή λνκνινγία κε ηελ ζεκεξηλή ηεο κνξθή θαη δηάζηαζε έρεη έλαλ 

απφιπηα βαζχ θνηλσληθφ ραξαθηήξα. Βαζηδφκελε ζε απηή ηελ λνκνζεηηθή 

γξακκή ε Πνιηηεία καο κε πξσηαξρηθφ κέιεκα ηε δεκηνπξγία ηθαλψλ θαη 

αλαγθαίσλ ζπλζεθψλ γηα θνηλσληθή εμέιημε, έρεη αλαγλσξίζεη ηελ εξγαζία 

σο ζεκειηψδε θνηλσληθή ιεηηνπξγία πξνο ην ζπκθέξνλ ηνπ θνηλσληθνχ 

ζπλφινπ θαη έρεη απνδερζεί ηηο νηθνλνκηθέο δηεθδηθήζεηο ησλ κηζζσηψλ 

φπσο απηέο πξνζαξκφδνληαη ζηνλ πξννδεπηηθφ βαζκφ ηεο νηθνλνκηθήο 

ζπγθξφηεζεο ηεο θνηλσλίαο καο θαη γεληθφηεξα ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ. 

    ε απνθάζεηο ηεο Διιεληθήο δηθαηνζχλεο ,ζηηο νπνίεο εθαξκφζηεθε ε 

αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο σο βάζε αμηνιφγεζεο θαη ειέγρνπ ηεο 

θαηαρξεζηηθήο άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο, ε πεπνίζεζε φηη ην κέηξν ηεο 

απφιπζεο μεπεξλά ηα φξηα ηεο θαιήο πίζηεο ελψ ν εξγνδφηεο κπνξεί λα 

θαηαθχγεη ζε επηφηεξεο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο, εθθξάδεη ηελ πην πξννδεπηηθή 

θαη πξνρσξεκέλε ζα ιέγακε ζέζε ηεο Διιεληθήο λνκνζεηηθήο αξρήο ζην 

κείδνλ δήηεκα ηεο θαηαρξεζηηθ΄γο απφιπζεο. 

     Ζ λνκνζεηηθή αξρή ζηα πιαίζηα ηεο εμαζθάιηζεο ηεο πξνζηαζίαο ηνπ 

εξγαδνκέλνπ  ζην λα έρεη έλα ζηνηρεησδψο αμηφινγν επίπεδν δηαβίσζεο 

φπσο απηφ ππαγνξεχεηαη απφ ην ζχγρξνλν πνιηηηζκφ, πξνέβεη ζε ξηδηθέο 

αιιαγέο θαη ξπζκίζεηο ζε παιαηφηεξνπ ηχπνπ λνκνζεηηθά πιαίζηα θαη 

πξφηππα ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο κηζζσηνχ θαη εξγνδφηε πνπ 

ραξαθηεξίδνληαλ απφ ηελ απφιπηε ειεπζεξία θαη απηνβνπιία θαη ησλ δχν. 

    Ζ εξγαζία σο θνηλσληθφ δηθαίσκα ζεζκηθά εγγπεκέλν, νξηνζεηεί θαη ην 

δίθαην ηεο θαηαγγειίαο θαη ζπλεπψο κέζσ απηήο ηεο πξνζέγγηζεο, ηε θχζε 

ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ θαη ην λνκηθά θαησρπξνκέλν αγαζφ ηεο ζέζεο 

εξγαζίαο.Άξα ζπκπεξαίλνπκε φηη νπνηαδήπνηε θαηάξγεζε επεξγεηηθψλ θαη 

πξνζηαηεπηηθψλ ξπζκίζεσλ γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο αληηβαίλεη απηφκαηα ζην 

πληαγκά καο. 

    Ο εξγνδφηεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αθνινπζήζεη πηζηά ηελ 

ππαγνξεπφκελε απφ ην γεληθφ θαλνληζκφ εξγαζίαο δηαδηθαζία γηα ηελ 

ζηνηρεηνζέηεζε ελφο ή πεξηζζνηέξσλ ιφγσλ πνπ λα δηθαηνινγνχλ ηε 
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απφιπζε ηνπ εξγαδνκέλνπ. 

    Σν δηθαίσκα ηεο θαηαγγειίαο γηα ζπνπδαίν ιφγν, δελ είλαη θάηη ηζρπξά 

αθιφλεην λνκηθά ,ψζηε ην λνκνζεηηθφ ζχζηεκα λα κελ κπνξεί λα 

πξνζβάιιεη.Σν δίθαην ηεο θαηαγγειίαο σο πξνο ηε κνξθή θαη ιεηηνπξγεία 

ηνπ δελ είλαη ηίπνηε άιιν παξα έλα γεληθφηεξν πιαίζην πεξηνξηζκνχ ηνπ 

δηθαηψκαηνο θαηαγγειίαο ηνπ εξγνδφηε έηζη ψζηε λα κελ πξνζβάιιεηαη ην 

ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλν θνηλσληθφ δηθαίσκα ηεο εξγαζίαο θαη λα κελ 

πιήηηεηαη ε αξρή ηεο επλνηθφηεξεο ξχζκηζεο κε άκεζε θαηεχζπλζε ηελ 

εθαξκνγή κηαο επλνηθφηεξεο γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο ξχζκηζε. 

      Αλ ε πξνάζπηζε ησλ δηθηνινγεκέλσλ ζπκθεξφλησλ ηεο επηρείξεζεο , 

νδεγεί ζηελ άκεζε απνπνκπή ηνπ πεηζαξρηθά ειεγρφκελνπ θαη 

εκπιεθφκελνπ εξγαδνκέλνπ, ελαιιαθηηθά ηεο άκεζεο απφιπζεο ππάξρεη ην 

κέηξν ηεο δηαζεζηκφηεηαο, κε ραξαθηήξα φρη πεηζαξρηθήο πνηλήο  αιιά σο 

ελδηάκεζνο ζηαζκφο εσο φηνπ νινθιεξσζεί ε πεηζαξρηθή δηαδηθαζία.Έλα 

ηέηνην κέηξν πνπ είηε έρεη πξνβιεθζεί ζηνλ θαλνληζκφ εξγαζίαο ,είηε 

απνξξέεη ζηα άξζξα 288 θαη 281ΑΚ, ηθαλνπνηεί επαξθψο ηα ζπκθέξνληα ηεο 

επηρείξεζεο γηα άκεζε απνκάθξπλζε ηνπ εκπιεθφκελνπ πεηζαξρηθά 

εξγαδνκέλνπ κέρξη λα νινθιεξσζεί ν πεηζαξρηθφο έιεγρνο θαη ιεθζνχλ 

ηειηθέο απνθάζεηο, νπφηε θαη ε ελ ιφγσ παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά 

ηηηινπνηείηαη είηε σο ιφγνο άκεζεο απφιπζεο είηε σο πεηζαξρηθφ 

παξάπησκα.ηελ κε απίζαλε φκσο πεξίπησζε πνπ ν θαλνληζκφο εξγαζίαο 

δελ πξνβιέπεη αλάινγε δηαδηθαζία, ηφηε ν εξγνδφηεο κπνξεί λα 

πξνρσξήζεη ζε θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο ρσξίο λα πξνζθχγεη πξσηχηεξα 

ζε πεηζαξρηθή δηαδηθαζία. 
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