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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η  παρούσα  μελέτη  εξετάζει  την  θεωρητική  αντιμετώπιση  της  καταγγελίας  της 

σύμβασης εργασίας ως έσχατο μέσο (απόλυση ως ultima ratio), αλλά και την ισχύουσα 

νομολογιακή  πρακτική.  Στο  πρώτο  μέρος  παρατίθενται  θέματα  περί  εργασιακών 

σχέσεων στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, είδη σύμβασης εργασίας και τρόποι λύσης της 

εργασιακής  σχέσης,  με  ανασκόπηση  σχετικής  βιβλιογραφίας.  Στη  συνέχεια,  στο 

δεύτερο μέρος παρατίθεται η αναφορά στην καταγγελία της σύμβασης εργασίας, καθώς 

και στην αντιμετώπισή της από τη δικαιοσύνη. Τέλος, διατυπώνονται συμπεράσματα με 

βάση  και  το  νέο  διαμορφούμενο  περιβάλλον,  που  απορρέει  ως  συνέπεια  της 

πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης της χώρας.

Η  Πολιτεία,  οφείλει  να  δραστηριοποιηθεί  για  τη  δημιουργία  και  διατήρηση  των 

προϋποθέσεων εκείνων που αποτελούν βασικό όρο για την άσκηση της επαγγελματικής 

ελευθερίας του εργαζόμενου. Συγκεκριμένα, η Πολιτεία θα πρέπει να μεριμνά, ώστε η 

καταγγελία  σύμβασης  εργασίας  να  αποτελεί  το  έσχατο  μέσο  για  την  λύση  της 

εργασιακής σχέσης, και να μην συνιστά αδικαιολόγητη επιλογή του επαχθέστερου για 

τον εργαζόμενο μέτρου,  όταν,  τα επιδιωκόμενα με την καταγγελία συμφέροντα του 

εργοδότη ικανοποιούνται εξίσου αποτελεσματικά με ηπιότερα μέσα.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η εργασία συνιστά το σημαντικότερο τρόπο ανάπτυξης της προσωπικότητας 

του ανθρώπου και για τη συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών αποτελεί την κυριότερη, 

αν όχι την αποκλειστική, πηγή εισοδήματος. Δικαιολογημένα επομένως το κοινωνικό 

δικαίωμα  της  εργασίας,  θεωρείται  ως  το  σπουδαιότερο  κοινωνικό  δικαίωμα,  ως  η 

πεμπτουσία της αρχής του κοινωνικού κράτους. Η εργασιακή σχέση αποτελεί για τον 

εργαζόμενο τη  βάση της  κοινωνικής  και  οικονομικής  ύπαρξής  του.  Ο εργαζόμενος 

συνδέει με τη διατήρηση της θέσης εργασίας του, ζωτικής σημασίας συμφέροντα, αφού 

η εργασιακή σχέση αποτελεί τη βάση της κοινωνικής και οικονομικής του ύπαρξης. Τα 

νέα κοινωνικά δεδομένα κατέστησαν ακόμη επιτακτικότερη την ανάγκη αναγνώρισης 

από το συνταγματικό νομοθέτη του κοινωνικού δικαιώματος της εργασίας. Η ολοένα 

και περισσότερο αυξανόμενη ανεργία έδειξε καθαρά ότι για ένα, όχι ασήμαντο, τμήμα 

των πολιτών η επαγγελματική ελευθερία έχει χάσει το νόημα και την αξία της.

Το θέμα της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας, είναι ένα από τα σοβαρότερα 

θέματα  του  σύγχρονου  Εργατικού  Δικαίου,  που  απασχολούν  όχι  μόνο  τους 

εργαζόμενους και τους εργοδότες, αλλά και τους νομικούς. Μία από τις σοβαρότερες 

εκδηλώσεις της κοινωνικής προστασίας των οικονομικώς ασθενέστερων, είναι και ο 

περιορισμός του δικαιώματος του εργοδότη για ελεύθερη λύση της σχέσης εργασίας. Η 

επικράτηση νέων αντιλήψεων για τον ανθρώπινο παράγοντα στην εργασία, διαμόρφωσε 

σταδιακά την αντίληψη, ότι το δικαίωμα της απόλυσης του μισθωτού πρέπει να εκφύγει 

της απόλυτης αρμοδιότητας και θέλησης του εργοδότη. Έτσι δημιουργήθηκε ο θεσμός 

της προστασίας της θέσης του εργαζόμενου, ο οποίος συμπληρώθηκε σταδιακά και με 

άλλα μέτρα προστασίας της ασφάλισης κατά της ανεργίας.
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ΜΕΡΟΣ Α : Θεωρητική Προσέγγιση – Ανασκόπηση

1. ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΣΧΕΣΗ
 

Εργασιακή σχέση ή σχέση εργασίας είναι η σχέση που γεννιέται ανάμεσα στον 

εργαζόμενο που πουλά την εργατική του δύναμη και  στον  εργοδότη  – κάτοχο των 

μέσων  παραγωγής.  Είναι,  λοιπόν  σχέση  παραγωγική  και  κοινωνική  ανάμεσα  στα 

άτομα, που διαμορφώνεται στη διαδικασία της παραγωγής προϊόντων ή υπηρεσιών και 

από  τη  στιγμή  που  αυτή  η  σχέση  γίνει  και  αντικείμενο  νομικής  ρύθμισης  και 

διακανονισμού μετατρέπεται και σε νομική σχέση.

Η σχέση εργασίας περιλαμβάνει το σύνολο των προϋποθέσεων με τις οποίες 

αναλαμβάνει  ο  εργαζόμενος  να  εκτελεί  την  εργασία.  Δημιουργείται  από  την 

πραγματική  απασχόληση  του  μισθωτού,  ανεξάρτητα  δηλαδή  από  το  κύρος  της 

σύμβασης.  Συνεπώς  εφαρμόζεται  σε  κάθε  περίπτωση  η  προστατευτική  για  τον 

εργαζόμενο νομοθεσία.  Ακόμα και στις  περιπτώσεις  που η σύμβαση εργασίας είναι 

άκυρη. 

2. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Οι εργασιακές σχέσεις ερμηνεύονται από το Εργατικό Δίκαιο, για το οποίο  ο 

Καποδίστριας (1933), αναφέρει, ότι ''έγινε  δια τον εργάτην,  είναι δίκαιον της  τάξεως 

των εργατών, το οποίον της παρεχώρησε η ρεαλιστική νομοθεσία, ήτις δίδει εις εκάστην 

κοινωνική τάξιν έν νομικόν ένδυμα, ανάλογον προς το ανάστημά της''.       Όσον αφορά 

την καταγγελία στο Ελληνικό Δίκαιο, πρώτος ο Μομφεράτος κάνει λόγο, κάπως ευρύ, 

περί της καταγγελίας (μηνύσεως), ως μονομερούς δικαιοπραξίας. Στο γραπτό Ελληνικό 

Δίκαιο η δικαιοπραξία της καταγγελίας, εισήχθηκε πρώτα με το άρθρο 5    ｧ   2, 3 του 

Ν.732/1916,  που  αφορούσε  την  μίσθωση  ακινήτων.  Ειδικά,  προκειμένου  περί 

συμβάσεως εργασίας, συναντάμε για πρώτη φορά την δικαιοπραξία της καταγγελίας 

στο προσχέδιο νόμου '' περί συμβάσεως εργασίας '' του 1913 (άρθρα 28-34 ). 
  

Κατά τον Λέανδρο (1959), η σταθερότητα  της  θέσεως αποτελεί,  μαζί  με  το 

πρόβλημα του μεγέθους του μισθού, τα σημαντικότερα θέματα, τα οποία απασχολούν 

ζωηρά  τον  εργαζόμενο,  ιδιαίτερα  μάλιστα  σε  χώρες  που  μαστίζονται  από  χρόνια 

ανεργία  και  υποαπασχόληση,  όπως  είναι  κατ'  εξοχήν  η  Ελλάδα.  Τον  κίνδυνο  της 

απώλειας  της  θέσης  του,  αισθάνεται  βαθύτατα  ο  εργαζόμενος,  λόγω των  ποικίλων 

επιζήμιων συνεπειών, τις οποίες μπορεί να έχει αυτή γι' αυτόν. Γι' αυτό, μεταξύ των 
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πρώτων  διεκδικήσεων  των  εργαζομένων,  περιλαμβάνεται  η  λήψη  μέτρων  για  τη 

σταθερότητα της θέσης τους,  χωρίς  να εγκαταλείπεται όμως η κεντρική ιδέα,  ότι  ο 

εργοδότης είναι κύριος στην επιχείρησή του και μπορεί να θέτει τέρμα στη σύμβαση 

εργασίας, όταν οι υπηρεσίες του εργαζόμενου δεν τον ικανοποιούν πλέον, ή οι ανάγκες 

της επιχείρησης δεν δικαιολογούν την χρησιμοποίησή του, ή και όταν ακόμη αυτός 

θελήσει. 
  

Σύμφωνα  με  τον  Κουκιάδη  Ι.,  Εργατικό  Δίκαιο  Επιτομή,  2006,  η  σύμβαση 

εργασίας  μπορεί  να  λυθεί  με  οποιοδήποτε  τρόπο  με  τον  οποίο  λύεται  μια  διαρκής 

ενοχική  σύμβαση,  όπως  η  αντίθετη  συμφωνία,  ο  θάνατος  εργαζομένου.  Η 

σημαντικότερη  όμως  περίπτωση  λύσης  της  σύμβασης  εργασίας  είναι  η  λύση  με 

καταγγελία. Όταν αυτή γίνεται από τον εργοδότη συνιστά την απόλυση και όταν γίνεται 

από τον μισθωτό συνιστά την παραίτηση.

Καταγγελία  είναι  το  δικαίωμα  που  έχει  οποιοσδήποτε  από  τους 

συμβαλλόμενους σε μιά διαρκή σύμβαση, να λύνει αυτή τη σύμβαση για το μέλλον με 

τη μονομερή θέλησή του. Σύμφωνα με τον ίδιο συγγραφέα, Εργατικό Δίκαιο Επιτομή 

Β'  έκδοση,  2011 σ.237,  η  καταγγελία  της  σύμβασης  εργασίας  για  μεγάλο  χρονικό 

διάστημα στο παρελθόν θεωρούνταν ότι αποτελούσε απόλυτο ή – αλλιώς – ''διακριτικό'' 

δικαίωμα του εργοδότη (Droit discretionnaire), είχε την απόλυτη εξουσία να διαλέγει 

τος συνεργάτες του, να διαμορφώνει τους όρους της εργασίας τους και να απαλλάσεται 

από  τους  ανεπιθύμητους.  Στο  πρόδηλο,  όμως,  αυτό  συμφέρον  του  εργοδότη 

αντιτάσσονται από τις σημερινές, κυρίως τις Ευρωπαϊκές, κοινωνίες εξίσου πρόδηλα 

συμφέροντα των μισθωτών και της ολότητας.
  

Η σύμβαση εργασίας, διακρίνεται σε ορισμένου χρόνου και αορίστου χρόνου. Η 

σχέση εργασίας  ορισμένου  χρόνου  λύεται  είτε  με  την   πάροδο του  συμφωνημένου 

χρόνου, είτε με καταγγελία. Σύμφωνα με το άρθρο  672 Α.Κ είναι δυνατό να λυθεί η 

σχέση εργασίας πριν την πάροδο  του ορισμένου χρόνου με καταγγελία αν υπάρχει 

σ π ο υ δ α ί ο ς  λ ό γ ο ς (έκτακτη καταγγελία). Ομοίως,  η σχέση εργασίας αορίστου 

χρόνου λύεται με καταγγελία [Αγαλλοπούλου (2007)].

Για την λύση της εργασιακής σχέσης μέσω άσκησης καταγγελίας, σύμφωνα με 

τον  Ζερδελή  (2002),  η  καταγγελία  πρέπει  να  ασκείται  με  απευθυντέα  στον 

αντισυμβαλλόμενο  δήλωση  βούλησης,  με  την  οποία  ο  καταγγέλλων  εκφράζει  την 

βούλησή  του  να  λύσει  μονομερώς  τη  σύμβαση.  Κατά  κανόνα,  η  δήλωση  της 
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καταγγελίας  είναι  άτυπη  (επομένως  μπορεί  να  γίνει  προφορικά,  εγγράφως,  ρητά  ή 

σιωπηρά, ή να διαβιβαστεί στον αποδέκτη της με τη χρησιμοποίηση ενός ενδιαμέσου 

τρίτου προσώπου). Ο Α.Κ, σε όσες περιπτώσεις προβλέπει την καταγγελία ως τρόπο 

λύσης μιας διαρκούς έννομης σχέσης, δεν επιβάλλει γι'  αυτή την τήρηση ορισμένου 

τύπου.  Για  την  καταγγελία  όμως  της  σύμβασης  εξαρτημένης  εργασίας  αορίστου 

χρόνου, η οποία ρυθμίζεται από τους νόμους 2112/1920 και 3198/1955, επιβάλλεται ως 

προϋπόθεση του κύρους της η τήρηση του έγγραφου τύπου (5 § 3 ν. 3198/1955).

Το διαπλαστικό δικαίωμα της καταγγελίας των συμβάσεων εργασίας, σύμφωνα 

με τον Καρατζά (2010), προκύπτει από τις διατάξεις των άρθρων 281,  361,  648,  562, 

656 του Α.Κ και του άρθρου  7 του Ν.  2112/1920, όπου ο εργοδότης δικαιούται να 

ρυθμίζει οποιοδήποτε θέμα ανάγεται στην οργάνωση και τη λειτουργία της επιχείρησής 

του, καθορίζοντας το είδος,  τον τόπο, τις συνθήκες εργασίας και γενικά τους όρους 

παροχής αυτής, αν το δικαίωμά του αυτό δεν αποκλείεται ή δεν περιορίζεται, σε κάθε 

συγκεκριμένη περίπτωση, από ειδική διάταξη ή από όρο της ατομικής σύμβασης ή δεν 

υπερβαίνει τα όρια του άρθρου  281 του Α.Κ που αναφέρεται, στην καλή πίστη που 

πρέπει να διέπει την ικανοποίηση όλων των από το νόμο ή από τη σύμβαση αξιώσεων. 

Εξάλλου, σύμφωνα με τον Ζερδελή (2011),  εκείνο το στοιχείο που χαρακτηρίζει τα 

διαπλαστικά  δικαιώματα  είναι  ακριβώς  η  εξουσία  του  φορέα  τους  να  επεμβαίνει 

μονομερώς στην έννομη σφαίρα ενός άλλου προσώπου. Το στοιχείο αυτό χαρακτηρίζει 

ιδιαίτερα έντονα τα διαπλαστικά δικαιώματα που συνδέονται με μια συμβατική σχέση 

(μη αυτοτελή) και η άσκησή τους επιφέρει την κατάργησή τους. Στην κατηγορία αυτή 

δικαιωμάτων ανήκει και η καταγγελία.

 Με βάση τις θεωρητικές αυτές απόψεις ο Έλληνας νομοθέτης από το έτος 1920 

με το Ν.  2112, που ισχύει μέχρι σήμερα με μικρές τροποποιήσεις  ή συμπληρώσεις, 

ρύθμισε  με  ακραίες  λεπτομέρειες  τα  της  νόμιμης  άσκησης  του  δικαιώματος  της 

καταγγελίας  της  ατομικής  σύμβασης  αορίστου  χρόνου,  τόσο  από  την  πλευρά  του 

εργοδότη όσο και από την πλευρά του αντισυμβαλλόμενου μισθωτού, ορίζοντας τούτο 

ρητώς στο άρθρο 4 του νόμου αυτού. 

Για την διαδικασία απόλυσης μισθωτών, ο Λαναράς (2011), αναφέρει ότι όταν 

πρόκειται για απόλυση μισθωτών που εργάζονται σε επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις 

οι οποίες υπάγονται στην α σ φ ά λ ι σ  η  α ν ε ρ γ ί α ς, έχει εφαρμογή ο Ν. 3198/1955, 

όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, σε συνδυασμό, για όσους μεν έχουν την ιδιότητα 
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του  ιδιωτικού  υπαλλήλου  με  το  Ν.  2112/1920 ''περί  καταγγελίας  της  σύμβασης 

εργασίας  των  ιδιωτικών  υπαλλήλων'',  για  όσους  δε  έχουν  την  ιδιότητα  του 

εργατοτεχνίτη  με  το  Β.Δ.  16/18.7.1920 ''επέκταση  του  ανωτέρω  νόμου  επί  των 

εργατών,  τεχνιτών  και  υπηρετών''.  Δηλαδή  ο  Ν.  3198/1955 εφαρμόζεται  μόνο  στο 

προσωπικό  των  επιχειρήσεων,  εκμεταλλεύσεων  κ.λπ.,  που  είναι  εγκατεστημένες  σε 

περιοχή  όπου  έχει  επεκταθεί  η  ασφάλιση  ανεργίας  (σήμερα  σε  όλη  τη  Χώρα), 

υπάγονται σ' αυτή και υποχρεούνται αντίστοιχα να καταβάλλουν (τόσο αυτές όσο και οι 

μισθωτοί), τις εισφορές του κλάδου ανεργίας.

Ο Λεοντάρης (2005), επισημαίνει ότι η λύση της σύμβασης εργασίας ορισμένου 

ορισμένου χρόνου επέρχεται  αυτοδικαίως,  ευθύς  ως  συμπληρωθεί  ο  χρόνος για  τον 

οποίο  συνομολογήθηκε  (άρθρο  669 Α.Κ.),  εάν  όμως,  ο  εργαζόμενος  συνεχίσει  να 

προσφέρει  τις  υπηρεσίες  του  και  ο  εργοδότης  να  αποδέχεται  αυτές,  μετά  την 

συμπλήρωση  του  ορισμένου  χρόνου,  τότε  η  σύμβαση  ανανεώνεται  σιωπηρώς, 

μετατρεπόμενη σε σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου. Η σύμβαση εργασίας αορίστου 

χρόνου λύεται με καταγγελία αυτής από ένα των συμβαλλομένων μερών (εργοδότη ή 

εργαζόμενου).

Η Πουλάκου-Ευθυμιάτου (2007), τονίζει  ότι  η λύση της σύμβασης εργασίας 

αορίστου χρόνου με καταγγελία, αποτελεί δικαίωμα τόσο του εργοδότη όσο και του 

εργαζόμενου  και  ασκείται  οποτεδήποτε,  εκτός  εάν  περιορίζεται  από  την  ατομική 

σύμβαση εργασίας ή από διάταξη νόμου. Η άσκηση όμως αυτή δεν είναι απεριόριστη 

και ανεξέλεγκτη, δηλαδή δεν μπορεί να αποτελεί κατάχρηση του δικαιώματος αυτού.

Η απόλυση του μισθωτού αποτελεί έσχατο μέσο (ultima ratio) και πρέπει να 

χρησιμοποιείται μόνο εφόσον δεν είναι  δυνατή η συνέχιση της σχέσης εργασίας με 

διαφορετικούς, ακόμη και δυσμενέστερους για τον εργαζόμενο όρους, σύμφωνα με τον 

Βελέντζα (2008).  Η καταγγελία που δεν χρησιμοποιείται ως έσχατο μέσο θεωρείται 

καταχρηστική. Η άσκηση του δικαιώματος αυτού δεν είναι ανέλεγκτη,  αλλά υπόκειται 

στους περιορισμούς του ΑΚ 281, οπότε, εφόσον η καταγγελία έγινε κατά κατάχρηση 

του σχετικού δικαιώματος ή υπερβαίνει τ' αντικειμενικά όρια που τίθενται από τον ΑΚ 

281,  είναι  άκυρη ως  καταχρηστική και  θεωρείται  σα να μην έγινε  (ΑΚ  174,  180). 

Εξάλλου  σύμφωνα  με  τον  Ν.  3899/2010 Άρθρο  17,  παρ.3, αν  περιοριστούν  οι 

δραστηριότητες του ο εργοδότη, μπορεί, αντί καταγγελίας της σύμβασης εργασίας, να 

επιβάλλει σύστημα εκ περιτροπής απασχόλησης στην επιχείρησή του, η διάρκεια της 
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οποίας δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους εννέα (9) μήνες στο ίδιο ημερολογιακό έτος, 

μόνο εφόσον προηγουμένως προβεί σε ενημέρωση και διαβούλευση με τους νόμιμους 

εκπροσώπους των εργαζομένων.

Σύμφωνα με τον Αγραφιώτη (1900z), κατά το ακολουθούμενο σύστημα Δικαίου 

μας, η κατά κατάχρηση δικαιώματος ενεργηθείσα καταγγελία της εργασιακής σχέσης 

είναι  άκυρη  και  θεωρείται  ως  ουδέποτε  γενομένη,  σε  περίπτωση  δε  άρνησης  της 

προσφερόμενης εργασίας του μισθωτού, ο εργοδότης περιέρχεται σε υπερημερία και 

οφείλει τον μισθό, χωρίς ο μισθωτός να υποχρεούται στην παροχή εργασίας σε άλλο 

χρόνο.  Η  εργασιακή  όμως  σχέση  είναι  σχέση  εντελώς  προσωπική,  δημιουργεί 

προσωπικό δεσμό μεταξύ  εργοδότου και  μισθωτού και  ειδικές  υποχρεώσεις  μεταξύ 

τους, δικαιολογημένες από το προσωπικό αυτό στοιχείο που υπεισέρχεται στη σχέση 

αυτή, όπως π.χ. πίστης από τη μία πλευρά, πρόνοιας από την άλλη κ.λπ. Η αναγκαστική 

επομένως παρά την  βούληση του ενός  εκ  των δύο μερών,  παράταση της  ζωής της 

σχέσης, η οποία κατά το ουσιαστικό περιεχόμενό της είναι νεκρή, αφού δεν συντρέχουν 

τα στοιχεία εκείνα, τα οποία είναι απαραίτητα για την λειτουργία της, δημιουργεί πολλά 

προβλήματα.

Όπως  αναφέρει  ο  Λεβέντης,  Γ.  (2009), και  σε  δίκαια  άλλων  κρατών,  η 

καταγγελία θεσπίζεται με ρητές διατάξεις ως  έσχατο μέσο για την αντιμετώπιση των 

αναγκών της εκμεταλλεύσεως, π.χ. σύμφωνα με τα άρθρο  1 § 2 του Γερμ.  KschG η 

καταγγελία είναι κοινωνικά αδικαιολόγητη και επομένως άκυρη αν δεν επιβάλλεται από 

επιτακτικές ανάγκες της εκμεταλλεύσεως.

3. ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Στη  Δυτική  Ευρώπη,  το  παράδειγμα  των  ΗΠΑ  (κυριαρχία  της  έννοιας 

"employment at will" και δυνατότητα του εργοδότη να προσλαμβάνει και να απολύει 

κατά  βούληση  ("hire and fire"),  θεωρείται  πρότυπο  για  τους  εμπνευστές  της 

ελαστικοποίησης.  Χαρακτηριστικός  είναι  ο  όρος  "Ευρωσκλήρωση"  που  άρχισε  να 

χρησιμοποιείται  για  να  περιγράψει  την  κατάσταση  στην  οποία,  σύμφωνα  με 

ορισμένους, έχει περιαγάγει τις εργασιακές σχέσεις η εργατική νομοθεσία των χωρών 

της ηπειρωτικής Ευρώπης. 

Στο Βέλγιο, χώρα  – πρωτοπόρος στην προσπάθεια απορρύθμισης, μειώθηκε η 

προθεσμία προειδοποίησης του εργαζομένου από τον εργοδότη πριν από την απόλυση, 
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ενώ ταυτόχρονα δόθηκε  η  δυνατότητα αναβολής καταβολής της  αποζημίωσης αν  ο 

εργοδότης αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες. 

Στη Γερμανία, χώρα με έντονα προστατευτική νομοθεσία κατά τα άλλα, με το 

"νόμο περί προαγωγής της απασχόλησης" αυξάνεται τα τελευταία χρόνια η επίδραση 

των  μεγαλοοικονομικών  εκείνων  παραγόντων  που  επιδιώκουν  την  υιοθέτηση  του 

αμερικανικού μοντέλου σχέσεων εργοδότη - εργαζομένων ("heuern und feuern"). Έτσι 

με το νόμο "περί προαγωγής της απασχόλησης" περιορίστηκε η έκταση εφαρμογής της 

νομοθεσίας για την προστασία κατά των απολύσεων. 

Στη  Γαλλία  η  έγκριση  από  τον  επιθεωρητή  εργασίας  ως  προϋπόθεση 

εγκυρότητας  των  απολύσεων  καταργήθηκε  και  μετατράπηκε  σε  απλή  υποχρέωση 

ενημέρωσης.  Επιπλέον επιτράπηκε  η  δυνατότητα  συνομολόγησης με  επιχειρησιακές 

ΣΣΕ δυσμενέστερων ρυθμίσεων από τις αντίστοιχες ρυθμίσεις των κλαδικών ΣΣΕ. 

Στην  ίδια  τάση  ανταποκρίθηκε  και  η  Ιταλία,  διευρύνοντας  τις  περιπτώσεις 

σύναψης συμβάσεων ορισμένου χρόνου και αναγνωρίζοντας τη μερική απασχόληση.

Επίσης  η  Ισπανία  και  η  Πορτογαλία  υιοθέτησαν  νομοθετικά  μέτρα  που  δεν 

διαφοροποιούνται από αυτά των προαναφερόμενων ευρωπαϊκών χωρών. 

Μέτρα για την εισαγωγή ελαστικότητας πήρε ακόμα και η Σουηδία, που μέχρι 

πρόσφατα αποτελούσε χώρα - υπόδειγμα προστατευτικής εργατικής νομοθεσίας. 

Τέλος  και  στις  χώρες  της  κεντρικής  Ευρώπης  (χώρες  πρώην  υπαρκτού 

σοσιαλισμού)  κατά  τη  φάση  επεξεργασίας  της  νέας  νομοθεσίας  υποστηρίχθηκε  η 

απόλυτη  ελευθερία  του  εργοδότη  στη  λύση  των  εργασιακών  σχέσεων.  Τελικά 

υιοθετήθηκαν  νομοθετικοί  κανόνες,  που  θεσπίζουν  περιορισμούς  της  απόλυσης  σε 

μικρό εύρος. 

Σε σύγκριση με τις παραπάνω χώρες, η Μ.Βρετανία παρουσιάζει μια σημαντική 

ιδιαιτερότητα.  Όπως η αμερικανική εργατική νομοθεσία,  έτσι  και  αυτή διακρινόταν 

ανέκαθεν από τη φιλοσοφία της μη επέμβασης στην ουσία των εργασιακών σχέσεων.

Ο  ρόλος  του  κοινοτικού  εργατικού  δικαίου  στο  πλαίσιο  της  ευρωπαϊκής 

ολοκλήρωσης έχει  αυξημένη ισχύ,  ως πηγή δικαίου των χωρών που συνθέτουν την 

Ευρωπαϊκή  Ένωση.  Ωστόσο,  παραμένει  περιορισμένος  ως  προς  τα  αντικείμενα  τα 

οποία  καλύπτει  παρουσιάζοντας  περισσότερο  αποσπασματικό  χαρακτήρα. 
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Επισημαίνονται,  όμως,  σοβαρές  εξελίξεις  τόσο  στο  πεδίο  της  κοινοτικής  εργατικής 

νομοθεσίας  όσο  και  στο  πεδίο  της  νομολογίας  που  παραπέμπει  στις  αποφάσεις 

ευρωπαϊκών δικαστηρίων οι οποίες αποτελούν με τη σειρά τους πηγή του ευρωπαϊκού 

κοινοτικού δικαίου.

Οι εξελίξεις στο εργατικό δίκαιο και ειδικότερα στην εργατική νομοθεσία των 

ευρωπαϊκών χωρών συνοψίζεται σε ένα ευρύ φάσμα παρεμβάσεων. Οι παρεμβάσεις 

αυτές  συνήθως εντοπίζονται  σε  ειδικές  πλευρές  της  εργατικής  νομοθεσίας,  ωστόσο 

υπήρξαν παραδείγματα γενικών μεταρρυθμίσεων του εθνικού εργατικού δικαίου όπως 

συμβαίνει στην περίπτωση της  Πορτογαλίας και της  Γαλλίας. Οι αλλαγές αυτές, πέραν

των μέτρων υποχρεωτικής ενσωμάτωσης της κοινοτικής νομοθεσίας στο εθνικό δίκαιο 

των  χωρών  μελών,  κυρίως  των  νέων,  και  όσον  αφορά  ιδιαίτερα  στις  αλλαγές  στα 

συστήματα των απολύσεων, συμπυκνώνονται στα ακόλουθα:

                      1. Ως προς τις ατομικές απολύσεις:

α. Εισάγονται μέτρα αρνητικής εξομοίωσης των όρων καταγγελίας 

των συμβάσεων στον δημόσιο τομέα με εκείνους του ιδιωτικού τομέα (Πορτογαλία, 

Ελλάδα).

β. Εισάγεται ο θεσμός της ''φιλικής'' διακοπής των συμβάσεων που 

συνεπάγεται μειωμένες αποζημιώσεις με διοικητική επικύρωση, στη Γαλλία, αίροντας 

σε  ένα  βαθμό  και  τον  αιτιολογημένο  χαρακτήρα  των  απολύσεων.  Η  ίδια  χώρα 

καταδικάζεται από το Διεθνές Γραφείο Εργασίας, μετά από προσφυγή των συνδικάτων, 

για   την  σύμβαση  πρώτης  απασχόλησης  των  νέων  και  τη  δυνατότητα  της 

αναιτιολόγητης διακοπής της από τους εργοδότες κατά τα δύο πρώτα έτη της διάρκειάς 

της.

γ. Θεσμοθετείται η προσπάθεια της καταπολέμησης του φαινομένου

των παράνομων παραιτήσεων, στην Ιταλία,  που εκδηλώνονται  μέσω της υπογραφής 

παραίτησης με ανοικτή ημερομηνία κατά την πρόσληψη, σε περίπτωση εγκυμοσύνης ή 

ατυχήματος.  Εναλλακτικά  εισάγεται  η  υποχρεωτική  γνωστοποίηση  της  παραίτησης 

στην τοπική υπηρεσία του Υπουργείου πριν την γνωστοποίησή της στον εργοδότη.

2. Ως  προς  τις  ομαδικές  απολύσεις  καταγράφεται  η  αύξηση  του 

σχετικού ορίου (5%) στην Πορτογαλία.

Οι πολιτικές στο πεδίο εργασιακών σχέσεων αφορούν σε ειδικότερες κοινοτικές 

νομοθετικές  παρεμβάσεις,  και  αντανακλώνται  σε  νομολογιακές  αποφάσεις  των 
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ευρωπαϊκών δικαστηρίων που συγκεντρώνουν πολλές αντιδράσεις για το μέλλον του 

ευρωπαϊκού  κοινωνικού  και  εργασιακού  μοντέλου.  Οι  πολιτικές  απασχόλησης 

ακολουθούν  το  διαμορφωμένο  πλαίσιο  των  πολιτικών  της  δεκαετίας  του  ’90 και 

εντάσσονται στην Στρατηγική της Λισσαβόνα με τις γενικότερες προεκτάσεις στο πεδίο 

των εργασιακών σχέσεων. 

4. ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Στο άρθρο 28 του Συντάγματος, αναφέρεται οτι οι γενικά παραδεγμένοι κανόνες 

του διεθνούς δικαίου, καθώς και οι διεθνείς συμβάσεις, από την επικύρωσή τους με 

νόμο  και  τη  θέση  τους  σε  ισχύ  σύμφωνα  με  τους  όρους  καθεμιάς,  αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος  του εσωτερικού Ελληνικού  δικαίου και  υπερισχύουν από κάθε 

άλλη αντίθετη διάταξη νόμου. Ομοίως στο άρθρο 22 του Συντάγματος, αναφέρεται οτι 

η εργασία αποτελεί δικαίωμα και προστατεύεται από το Κράτος, που μεριμνά για τη 

δημιουργία συνθηκών απασχόλησης όλων των πολιτών και για την ηθική και υλική 

εξύψωση του εργαζόμενου αγροτικού και αστικού πληθυσμού. Όλοι οι εργαζόμενοι, 

ανεξάρτητα από φύλο ή άλλη διάκριση, έχουν δικαίωμα ίσης αμοιβής για παρεχόμενη 

εργασία  ίσης  αξίας.  Με  νόμο  καθορίζονται  οι  γενικοί  όροι  εργασίας,  που 

συμπληρώνονται  από  τις  συλλογικές  συμβάσεις  εργασίας  συναπτόμενες  από  τις 

ελεύθερες  διαπραγματεύσεις  και  αν  αυτές  αποτύχουν,  με  τους  κανόνες  που θέτει  η 

πολιτεία. 

Η πρόσφατη οικονομική κρίση συνδέθηκε με την λήψη μέτρων στο πεδίο της 

αγοράς  εργασίας  και  των  εργασιακών  σχέσεων  δημιουργώντας  ένα  νέο  τοπίο  που 

ανατρέπει το περιεχόμενο της εργασίας και των δικαιωμάτων της όπως αυτά άρχισαν 

να  διαμορφώνονται  ήδη  από  τις  πρώτες  δεκαετίες  του  προηγούμενου  αιώνα  και 

δομήθηκαν  σταδιακά  στη  μακρά  περίοδο  της  μεταπολεμικής  και  μεταπολιτευτικής 

περιόδου. Οι αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο και στην 

Ελλάδα ειδικότερα, ακολουθούν την πορεία απορρύθμισης που συντελείται κατά την 

τελευταία  20ετία, που, όμως, με αφορμή την πρόσφατη κρίση και την προσφυγή της 

χώρας σε  διεθνείς  οργανισμούς  ｫ στήριξης  της  ελληνικής  οικονομίας ｻ  οδηγούν σε 

σοβαρές και βίαιες ανατροπές σε βασικούς άξονες του ατομικού και του συλλογικού 

πεδίου των εργασιακών σχέσεων.

Κατά το έτος  2010, οι εξελίξεις στις εργασιακές σχέσεις επικεντρώθηκαν στα 
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ακόλουθα ζητήματα:

1. Στην παρέμβαση του Ν. 3846/10 με τίτλο τις «εγγυήσεις για  

την  ασφάλεια  στην εργασία», που  αποτελεί  μια  πρωτοβουλία  που  προηγήθηκε  των 

μέτρων  στήριξης,  ανεξάρτητα  από  το  γεγονός  ότι  ψηφίσθηκε  κατά  την  περίοδο 

ψήφισης στη Βουλή του σχετικού μνημονίου μεταξύ της Ελλάδας  και  των διεθνών 

οργανισμών που συμμετείχαν στη δανειοδότηση της ελληνικής οικονομίας.

2. Στις ρυθμίσεις του Ν. 3833/10 που αφορούν στα μέτρα

περικοπών για τους εργαζόμενους του δημόσιου τομέα ως μέτρα που στηρίζονται στο 

επιχείρημα της μείωσης των δημοσίων ελλειμμάτων και  με αφορμή τη στήριξη της 

ελληνικής οικονομίας από τους διεθνείς οργανισμούς.

3. Στις ρυθμίσεις του Ν. 3845/10 που αναφέρονται στις αλλαγές

στις εργασιακές σχέσεις που πηγάζουν από τις δεσμεύσεις στο πλαίσιο του σχετικού 

μνημονίου.

4. Στις ρυθμίσεις του Ν. 3863/10, που αφορούν στο νέο

ασφαλιστικό σύστημα και σε συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις.

5. Στις ρυθμίσεις που έλαβαν χώρα με αφορμή το μνημόνιο, 

ρυθμίσεις  που  επιχειρήθηκε  να  εισαχθούν  με  προεδρικό  διάταγμα  και  που  τελικά 

έλαβαν τον χαρακτήρα νόμου ως τροπολογία στον ασφαλιστικό νόμο.

5. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σύμβαση εργασίας είναι η συμφωνία γραπτή ή προφορική, βάσει της οποίας ένα 

ορισμένο  άτομο  (υπάλληλος,  εργάτης,  υπηρέτης  κ.λπ.)  που  καλείται  μισθωτός, 

αναλαμβάνει  την υποχρέωση να παρέχει  τις  υπηρεσίες  του για  ορισμένο ή αόριστο 

χρόνο σε ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο (εργοδότης), έναντι συμφωνημένου μηνιαίου 

μισθού ή ημερομισθίου.

Το ξεκίνημα μιας εργασιακής συνεργασίας ορίζεται με τη σύναψη της 

σύμβασης  εργασίας.  Η  σύμβαση  εργασίας  εκφράζει  τη  συμφωνία  των  δύο 

εμπλεκόμενων σε αυτήν, του εργαζομένου και του εργοδότη, προκειμένου ο πρώτος να 

παρέχει την εργασία του με βάση τις κατευθύνσεις και την εποπτεία του εργοδότη που 

καθορίζει τον τρόπο, τον χώρο και τον χρόνο εργασίας και ο οποίος σε αντάλλαγμα 

αμείβει  τον εργαζόμενο με τον συμφωνημένο μισθό και  τις  τυχόν λοιπές απολαβές 

(bonus, εταιρικό αυτοκίνητο κ.α.).
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6. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 Σύμβαση  εξαρτημένης  εργασίας  είναι  μία  (γραπτή  ή  προφορική)  συμφωνία, 

σύμφωνα με την οποία : ο ένας από τoυς συμβαλλόμενους (ο εργαζόμενος ή μισθωτός) 

αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει στον άλλον (στον εργοδότη) την εργασία του 

ακολουθώντας τις εντολές και οδηγίες του, ενώ ο εργοδότης αναλαμβάνει αντίστοιχα 

την υποχρέωση να καταβάλλει το μισθό ως αντάλλαγμα για την παρεχόμενη εργασία.

Ο μισθωτός για όσο διάστημα είναι σε ισχύ η σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, 

υπόκειται κατά την εκτέλεση της εργασίας του σε νομική και προσωπική εξάρτηση 

έναντι του εργοδότη του, η οποία εκδηλώνεται με το δικαίωμα του τελευταίου (του 

εργοδότη) να καθορίζει τον τόπο, το χρόνο, τον τρόπο και την έκταση της παροχής της, 

μέσα  στα  νόμιμα  ή  συμβατικά  πλαίσια,  κατά  τρόπο  δεσμευτικό  για  το  μισθωτό, 

δίνοντας σ' αυτόν τις αναγκαίες για το σκοπό αυτό εντολές και οδηγίες τις οποίες είναι 

υποχρεωμένος να ακολουθεί και εκτελεί.

Τα  τελευταία  χρόνια,  η  νομολογία  προσανατολίστηκε  στην  ''ποιοτική''  – σε 

αντιδιαστολή  με  την  ''ποσοτική''  -   προσέγγιση  της  εξάρτησης,  χωρίς  ωστόσο  να 

φωτίσει επαρκώς το σκοπό και το περιεχόμενό της. Σημαντική προς την κατεύθυνση 

του εντοπισμού  της  έννοιας  της  εξαρτημένης  εργασίας  και  της  χάραξης  των  ορίων 

ανάμεσα στις άλλες μορφές, ανεξάρτητης εργασίας, είναι η απόφαση  1544/2009 του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (ΜπΑ). Το ΜπΑ, αποφεύγει να προσδιορίσει την 

εξάρτηση  ως  ''νομική  και  προσωπική''.  Αναφέρει  απλώς  ότι  σύμβαση  εξαρτημένης 

εργασίας υπάρχει όταν οι συμβαλλόμενοι αποβλέπουν στην παροχή της εργασίας που 

συμφωνήθηκε  και  στο  μισθό,  ανεξάρτητα  από  τον  τρόπο  πληρωμής  του,  και  ο 

εργαζόμενος υπόκειται σε εξάρτηση από τον εργοδότη.
 

Από το συνδυασμό των άρθρων  648 και  652 του Αστ. Κώδικα προκύπτει ότι, 

σύμβαση εξαρτημένης  εργασίας  υπάρχει  όταν  ο  μισθωτός παρέχει την ε ρ γ α σ ί α 

τ ο υ  μ ε   μ ι σ θ ό,  αδιάφορα με τον τρόπο που αυτός καθορίζεται και καταβάλλεται 

(δηλ. μηνιαίος μισθός, ημερομίσθιο, με ποσοστά, κατ' αποκοπή κ.λπ.) και υποβάλλεται 

έναντι εκείνου προς τον οποίο παρέχεται αυτή (εργοδότης) σε  ν ο μ ι κ ή (προσωπική) 

ε  ξ ά ρ τ η σ  η,  η οποία εκδηλώνεται με το δικαίωμα του εργοδότη να ασκεί εποπτεία 

και έλεγχο στην παροχή της εργασίας, χωρίς όμως να είναι απαραίτητη και η συνήθως 

υπάρχουσα  ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή  ε ξ ά ρ τ η σ η.
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Η  σύμβαση  εξαρτημένης  εργασίας  δεν  είναι  μόνο  σύμβαση  ενοχική,  αλλά 

περιέχει  και  έντονα  στοιχεία  προσωπικού  και  κοινωνικού  δικαίου,  που  επηρεάζουν 

πολλαπλώς την έκταση και το περιεχόμενο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των 

συμβαλλομένων μερών,  εξ  αιτίας  δε  του προσωπικού χαρακτήρα της  η  προκείμενη 

σύμβαση κυριαρχείται από την έννοια της καλής πίστης, όχι μόνο κατά την εκτέλεσή 

της, αλλά και κατά τη λήξη της και πέρα ακόμη από αυτήν.

Όμως ο πραγματικός χαρακτήρας της σύμβασης εργασίας, μπορεί να διαφέρει 

από τον χαρακτηρισμό που δίνει ο εργοδότης ή και τα δύο μέρη κατά τη σύναψή της: 

Κλασσική  περίπτωση  καταστρατήγησης  των  εργασιακών  δικαιωμάτων  είναι  ο 

χαρακτηρισμός  εκ  μέρους  του  εργοδότη  της  σχέσης  εργασίας  ως  σχέσης  παροχής 

ανεξαρτήτων υπηρεσιών (με έκδοση δελτίων παροχής υπηρεσιών, όπου ο εργαζόμενος 

διατηρεί  την  ελευθερία  και  την  πρωτοβουλία  να  καθορίζει  ο  ίδιος  τις  συνθήκες 

εργασίας του, χωρίς να υπόκειται στον έλεγχο του εργοδότη), με όλες τις δυσμενείς για 

τον εργαζόμενο συνέπειες: μη ασφάλιση στο ΙΚΑ, καταπάτηση ωραρίου, μη καταβολή 

αποζημίωσης σε περίπτωση απόλυσης, γενικά δεν εφαρμόζονται οι προστατευτικές για 

τον εργαζόμενο διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. 

Η σύμβαση εξαρτημένης εργασίας διαχωρίζεται από την παροχή εργασίας με: 

1. Σύμβαση έργου, όπου ένα πρόσωπο (εργολάβος) αναλαμβάνει 

την υποχρέωση να εκτελέσει ορισμένο έργο για λογαριασμό άλλου προσώπου ή φορέα 

αντί καταβολής του συμφωνημένου μισθού σε καθορισμένο ή όχι χρονικό διάστημα. 

2. Σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών, όπου ο εργαζόμενος 

διατηρεί  την  ελευθερία  και  την  πρωτοβουλία  να  καθορίζει  ο  ίδιος  τις  συνθήκες 

εργασίας του, χωρίς να υπόκειται στον έλεγχο του εργοδότη. 

Ακόμη  όμως  και  στις  ειδικές  μορφές  απασχόλησης,  η  συμφωνία  μεταξύ 

εργοδότη και απασχολούμενου για παροχή υπηρεσιών ή έργου, για ορισμένο ή αόριστο 

χρόνο, ιδίως στις περιπτώσεις αμοιβής κατά μονάδα εργασίας (φασόν), τηλεργασίας, 

κατ' οίκον απασχόλησης, τεκμαίρεται ότι υποκρύπτει σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, 

εφόσον η εργασία παρέχεται αυτοπροσώπως, αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο στον 

ίδιο εργοδότη για εννέα (9) συνεχείς μήνες.

Σημειώνεται ιδιαίτερα ότι, οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας σχετικά με την 

καταγγελία της σύμβασης εργασίας, δεν έχουν εφαρμογή σε όλες γενικά τις συμβάσεις 

εργασίας, αλλά μόνο όπου υπάρχει σύμβαση παροχής εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού 
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δικαίου.

7. ΕΙΔΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 

7.1 Σύμβαση Εργασίας Αορίστου Χρόνου

Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου υπάρχει όταν η χρονική διάρκειά 

της δεν  καθορίζεται, αλλά ούτε από το είδος και το σκοπό αυτής συνάγεται, ούτε έχει 

συμφωνηθεί  από τους  συμβαλλόμενους  ο χρόνος  περάτωσής της.  Η σύμβαση αυτή 

αναφέρει την ημερομηνία και το έτος έναρξης της ισχύος της και αφήνει ανοιχτό το 

χρόνο  διάρκειάς  της,  οποίος  λήγει  μόνο μετά  από  καταγγελία  του  εργοδότη  ή  του 

μισθωτού ή λόγω οικειοθελούς αποχώρησης ή συνταξιοδότησης του μισθωτού ή τέλος, 

με το θάνατο του μισθωτού. 

Η  απασχόληση  με  σύμβαση  εργασίας  αορίστου  χρόνου  λογίζεται  ως 

απασχόληση δοκιμαστικής  περιόδου  για  τους  πρώτους  δώδεκα  (12)  μήνες  από  την 

ημέρα ισχύος της και η οποία μπορεί να καταγγελθεί χωρίς προειδοποίηση και χωρίς 

αποζημίωση απόλυσης, εκτός κι αν άλλο συμφωνήσουν τα μέρη.

7.2 Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

Σύμβαση  εργασίας  ορισμένου  χρόνου  υπάρχει  όταν  καθορίζεται  το  χρονικό 

διάστημα, μέσα στο οποίο ο μισθωτός θα προσφέρει τις υπηρεσίες του (λ.χ. 6 μήνες, 1 

έτος κ.λπ.), ή μέχρι την επέλευση ορισμένου γεγονότος, ή προκύπτει προφανώς αυτή 

από το είδος και την φύση της εργασίας για την οποία έχει προσληφθεί ο μισθωτός.  Η 

διάρκεια  της  σύμβασης  μπορεί  να  προκύπτει  είτε  από  τη  συμφωνία  των 

ενδιαφερομένων είτε από άλλα δεδομένα, δηλαδή διάταξη νόμου, είδος νόμου, είδος 

και σκοπός συμβάσεως κ.λπ.

Η διαφορά μεταξύ των δύο αυτών μορφών συμβάσεων εργασίας έγκειται στη 

λήξη τους. Η μεν σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου λήγει πάντοτε με καταγγελία από 

τον εργοδότη ή τον εργαζόμενο,  ενώ η ορισμένου χρόνου παύει αυτοδικαίως μόλις 

λήξει ο χρόνος για τον οποίο καταρτίστηκε,  ή τελειώσει η εκτέλεση του έργου για το 

οποίο  συμφωνήθηκε,  χωρίς  να  απαιτήθηκαν  καταγγελία  της  και  καταβολή 

οποιασδήποτε αποζημίωσης.

8. ΤΡΟΠΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

H σύμβαση εργασίας σύμφωνα με τη νομοθεσία μας, λύνεται αυτόματα :
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8.1 Σύμβαση Εργασίας Αορίστου Χρόνου

1.   Θ ά ν α τ ο ς  μ ι σ θ ω τ ο ύ: Από το άρθρο 675 του Αστ. Κώδικα 

προβλέπεται  ότι,  η  σύμβαση  εργασίας  λύεται  οπωσδήποτε  με  τον  θάνατο  του 

εργαζομένου, καθόσον η σύμβαση εργασίας είναι προσωπική σχέση.

2.     Θ ά ν α τ ο ς  ε ρ γ ο δ ό τ η: Καταρχήν ο θάνατος του εργοδότη δεν 

λύει  πάντοτε  τη  σύμβαση  εργασίας.  Τότε  μόνο  επιφέρει  την  λύση  της  σύμβασης 

εργασίας,  όταν  τα  συμβαλλόμενα μέρη απέβλεψαν  αποκλειστικά  στο  πρόσωπο  του 

εργοδότη, όπως λ.χ. Όταν ο μισθωτός συμφώνησε να υπηρετεί ορισμένο πρόσωπο (ως 

νοσοκόμος ή γραμματέας κ.λπ.) Εάν όμως δεν συμβαίνει αυτό, μετά το θάνατο του 

εργοδότη  η  υπάρχουσα  σύμβαση  εργασίας  μεταβιβάζεται  στους  κληρονόμους  του, 

εφόσον βέβαια συνεχίζουν αυτοί πλέον την επιχείρηση. Παρά του ότι η μεταβίβαση της 

επιχείρησης δεν συνιστά αυτή καθ' εαυτή λόγο απόλυσης εργαζομένων, εν τούτοις η 

διάταξη  αυτή  δεν  εμποδίζει  τον  διάδοχο  εργοδότη,  τηρώντας  τους  σχετικούς  περί 

καταγγελίας  των  αορίστου  χρόνου  συμβάσεων  εργασίας  ή  περί  των  ομαδικών 

απολύσεων νόμους να προχωρήσει σε απολύσεις για λόγους οικονομικούς, τεχνικούς ή 

οργάνωσης της επιχείρησής του που προϋποθέτουν μεταβολές στο επίπεδό της.

3.     Κ α τ α γ γ ε λ ί α  σ ύ μ β α σ η ς  ε ρ γ α σ ί α ς  α π ό  ε ρ γ ο δ ό τ η: 

Η  σύμβαση  εργασίας  αορίστου  χρόνου  λύεται  οποτεδήποτε  και  ελεύθερα  από  τον 

εργοδότη,  αφού  τηρήσει  τις  νόμιμες  διατυπώσεις,  δηλαδή  κοινοποίηση  έγγραφης 

καταγγελίας της σύμβασης εργασίας και καταβολή αποζημίωσης κλπ

4.  Κ α τ α γ γ ε λ ί α  σ ύ μ β α σ η ς  ε ρ γ α σ ί α ς  από  μ ι σ θ ω τ ό: Ο 

μισθωτός δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, ελεύθερα 

και οποτεδήποτε, καθώς και να αποχωρήσει οικειοθελώς από την εργασία του. Οφείλει 

όμως να προειδοποιήσει σχετικά τον εργοδότη του, μέσα στα καθορισμένα από το νόμο 

χρονικά  όρια.  Η  αδυναμία  παροχής  της  εργασίας  εκ  μέρους  του  εργαζομένου, 

πρόσκαιρη ή οριστική, που οφείλεται σε κάθε άλλο λόγο εκτός ασθένειας, ατυχήματος 

και στρατεύσεως και κώμα κυήσεως και λοχείας της εργαζόμενης, μπορεί  – κατά τις 

περιστάσεις  – να θεωρηθεί  ως  σιωπηρή καταγγελία  της  συμβάσεως από μέρος  του 

αδυνατούντος να εργασθεί. 

5.   Κ α τ α δ ί κ η  τ ο υ ε ρ γ α ζ ό μ ε ν ο υ  γ ι α  σ ο β α ρ ό α δ ί κ η μ α, 

την απώλεια της ελληνικής ιθαγένειας, την κατάργηση της θέσης του ή την ανάληψη 

από αυτόν άλλης θέσης στον δημόσιο τομέα.
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6.  Π ε ι θ α ρ χ ι κ ή  π ο ι ν ή α π ό λ υ σ η ς , αν αυτό προβλέπεται από 

κανονισμό που ισχύει με νόμο.

7.  Α μ ο ι β α ί α  σ υ ν α ί ν ε σ η   ε ρ γ ο δ ό τ η  και ε ρ γ α ζ ό μ ε ν ο υ, 

κυρίως για την περίπτωση της συνταξιοδότησης.

8.   Η σ ύ γ χ υ σ η, που σύμφωνα με το ΑΚ είναι η σύμπτωση των δύο 

μερών  στο  ίδιο  πρόσωπο,  επιφέρει  τη  λύση  της  σύμβασης  εργασίας  (π.χ.  όταν 

υπάλληλος αγοράσει την επιχείρηση του εργοδότη του).

8.2 Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

1.   Θ ά ν α τ ο ς  μ ι σ θ ω τ ο ύ: Όπως αναφέρθηκε παραπάνω.

2.   Κ α τ α γ γ ε λ ί α  σ ύ μ β α σ η ς  ε ρ γ α σ ί α ς  από  ε ρ γ ο δ ό τ η:  

Με  τον  τρόπο  αυτό  λύεται  καταρχήν  η  σύμβαση  εργασίας  αορίστου 

χρόνου και  με ορισμένες  προϋποθέσεις  και  σύμβαση εργασίας  ορισμένου χρόνου ή 

έργου. Προκειμένου για την  σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή  έργου, πρέπει για 

την  καταγγελία  της  να  υπάρχει  οπωσδήποτε  σπουδαίος  και  δικαιολογημένος  λόγος 

(άρθρο  672 Αστικού Κώδικα). Αλλά και χωρίς κανέναν λόγο μπορεί ο εργοδότης να 

καταγγείλει  την  ορισμένου  χρόνου  σύμβαση  εργασίας,  υποχρεούται  όμως,  να 

καταβάλλει στον εργαζόμενο όλους τους μισθούς του υπολειπομένου χρόνου μέχρι της 

λήξεως της συμβάσεως.

3.   Π ά ρ ο δ ο ς χ ρ ό ν ο υ σ ύ μ β α σ η ς. Α π ο π ε ρ ά τ ω σ η  έ ρ γ ο υ:  

Η λύση της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή  έργου επέρχεται, 

όπως  είναι  ευνόητο,  με  την  πάροδο  του  χρόνου  για  τον  οποίο  έχει  προσληφθεί  ο 

μισθωτός ή με την αποπεράτωση και εκτέλεση του έργου για το οποίο καταρτίστηκε η 

σύμβαση εργασίας.

4.    Κ α τ α γ γ ε λ ί α  σ ύ μ β α σ η ς  ε ρ γ α σ ί α ς  από  μ ι σ θ ω τ ό: 

Προκειμένου για την  σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή  έργου, πρέπει και 

στην περίπτωση αυτή για την καταγγελία της να υπάρχει οπωσδήποτε σπουδαίος και 

δικαιολογημένος λόγος. 

5.   Α υ τ ο δ ι κ α ί ω ς  όταν λήξει ο χρόνος διάρκειάς της, αν πρόκειται 

για σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (άρθρο 669 παρ. 1 Αστικού Κώδικα). 

6.   Η σ ύ γ χ υ σ η τέλος, επιφέρει τη λύση της σύμβασης (βλ. ανωτέρω).
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Καθένα  από  τα  μέρη  έχει  δικαίωμα  σε  κάθε  περίπτωση  να  καταγγείλει 

οποτεδήποτε  τη  σύμβαση  για  σπουδαίο  λόγο,  χωρίς  να  τηρήσει  προθεσμία.  Το 

δικαίωμα αυτό δεν μπορεί να αποκλειστεί με συμφωνία.

7.  Σ υ ν τ α ξ ι ο δ ό τ η σ η. Σύμφωνα με την άποψη που επικράτησε στη 

νομολογία όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 8 εδαφ. β' του ν. 3198/1955, ο 

νομοθέτης  αναγνωρίζει  ως  σπουδαίο  λόγο  για  την  πρόωρη  λύση  της  σύμβασης 

ορισμένου  χρόνου  και  την  συμπλήρωση από  τον  υπάλληλο των  προϋποθέσεων  για 

πλήρη σύνταξη γήρατος.

ΜΕΡΟΣ Β : Καταγγελία σύμβασης εργασίας – Δικαστικές Αποφάσεις

9. Κ Α Τ Α Γ Γ Ε Λ Ι Α  Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ  Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ

Στην Ελλάδα ο θεσμός της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας μέχρι το 1920, 

ρυθμίζονταν από τις  διατάξεις  του Ρωμαϊκού Δικαίου και  των εθίμων,  με τα οποία 

καμία σχεδόν άξια λόγου προστασία παρέχονταν στους εργαζόμενους. Απόπειρες που 

έγιναν το 1911 και το 1913, για νομοθετική ρύθμιση του θέματος, δεν στέφθηκαν από 

επιτυχία.  Το  1919 καταρτίστηκε  σχέδιο  Νόμου  περί  καταγγελίας  της  σύμβασης 

εργασίας αορίστου χρόνου των υπαλλήλων, βάση του Ιταλικού Νόμου του  1917, το 

οποίο υπερέβαλε σε προοδευτικότητα από το πρότυπό του, κυρίως στον περιορισμό των 

λόγων  της  απρόθεσμης  καταγγελίας  και  στην  επιμήκυνση  των  προθεσμιών 

προειδοποιήσεως.  Κεντρική  ιδέα  του  σχεδίου  ήταν  η  προειδοποίηση  και  όχι  η 

αποζημίωση. Το σχέδιο ψηφίστηκε από τη Βουλή χωρίς πολλές συζητήσεις και έγινε ο 

Νόμος 2112 της 11 Μαρτίου 1920.

Οι διατάξεις του Νόμου αυτού, επεκτάθηκαν από το Β.Δ. της  16-18 Ιουλίου 

1920 σε κάθε κατηγορία εργατών, τεχνιτών και υπηρετών. Το  1930, ο Νόμος  2112 

υπέστη σημαντική τροποποίηση με τον Νόμο 4558, με τον οποίο έγινε ένα βήμα προς 

την αρχή της αποζημιώσεως, η οποία αποτελούσε πάντοτε αίτημα της εργατικής τάξης. 

Στο μεταξύ, με διάφορες ειδικές διατάξεις, θεσπίστηκαν απαγορεύσεις της καταγγελίας 

της σύμβασης εργασίας σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως π.χ. στις ομαδικές απολύσεις, 

στις απολύσεις στρατευμένων κ.λπ.

Σημαντικό βήμα για την συμπλήρωση της Νομοθεσίας, αποτέλεσε η εισαγωγή 
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του  Αστικού  Κώδικα  (Α.Κ.),  ο  οποίος  περιέλαβε  διατάξεις  περί  καταγγελίας  της 

συμβάσεως  εργασίας,  βάση  κυρίως  του  Γερμανικού  Αστικού  Κώδικα.  Ιδιαίτερη 

σημασία  έχει,  η  εισαχθείσα  με  τον  Α.Κ.,  γενική  αρχή  της  απαγορεύσεως  της 

καταχρηστικής  ασκήσεως  του  δικαιώματος της  καταγγελίας  της  σύμβασης 

εργασίας (άρθρο 281).

Ριζική μεταβολή στα περί καταγγελίας  της σύμβασης εργασίας επέφερε το Ν.Δ. 

424 του  1941,  το  οποίο  τροποποιήθηκε  με  το  Α.Ν.  1038 του  1942,  όπου 

αναγνωρίσθηκε στον μισθωτό το δικαίωμα ''επί της θέσεώς του'' και δεν επιτρεπόταν 

πλέον   η  καταγγελία   της  σύμβασης  εργασίας  παρά  μόνο  για  ορισμένο  λόγο. 

Ακολούθησε ο νόμος  44 του  1944 και ο νόμος  118 του  1945, ο οποίος εισήγαγε το 

σύστημα αποζημιώσεως, με αυστηρή διαδικασία απολύσεως με  πολλές  ακυρότητες. 

Κατόπιν  ο  Ν.  3198 του  1955,  επανέφερε  σε  ισχύ  τον  Ν.  2112 του  1920 για  τους 

υπαλλήλους, όπου βελτιώθηκε η καταβλητέα αποζημίωση. 

Πέραν των παραπάνω γενικών Νόμων, υπάρχει πλήθος διατάξεων με τις οποίες 

επήλθαν  τροποποιήσεις  στο  δίκαιο  της  καταγγελίας  της  σύμβασης  εργασίας,  για 

διάφορες κατηγορίες επιχειρήσεων και μισθωτών.

9.1 Έννοια και νομική φύση της καταγγελίας

Η καταγγελία είναι δικαίωμα το οποίο ασκείται με μονομερή απευθυντέα 

δήλωση βούλησης και  επιφέρει,  αμέσως από τη στιγμή που θα περιέλθει  στο άλλο 

μέρος   ή  μετά  την  πάροδο ορισμένης  προθεσμίας,  τη  λύση μιας  διαρκούς  έννομης 

σχέσης για το μέλλον. Εφόσον με την άσκηση της καταγγελίας επέρχεται μονομερώς 

και άμεσα η κατάργηση της έννομης σχέσης, η διαμόρφωση δηλαδή μιας νέας νομικής 

κατάστασης, η καταγγελία είναι κατά την φύση της, δικαίωμα δ ι α π λ α σ τ ι κ ό. 

Κοινό χαρακτηριστικό γνώρισμα των διαπλαστικών δικαιωμάτων είναι ότι  παρέχουν 

στο  φορέα τους  μια  νομική ''εξουσία'',  η  οποία  συνίσταται  στη  δυνατότητά του να 

επιφέρει έννομες συνέπειες μονομερώς και άμεσα, δηλαδή χωρίς τη συνεργασία και, 

ενδεχομένως,  παρά  την  αντίθετη  βούληση  του  προσώπου  ή  των  προσώπων  που 

θίγονται από τη νομική μεταβολή. Το στοιχείο αυτό παρουσιάζεται ιδιαίτερα έντονα 

στα διαπλαστικά δικαιώματα που συνδέονται με μια συμβατική σχέση (μη αυτοτελή) 

και η άσκησή τους επιφέρει την κατάργησή της. Στην κατηγορία αυτή διαπλαστικών 

δικαιωμάτων ανήκει και η καταγγελία.

Το δικαίωμα καταγγελίας μπορεί να πηγάζει είτε από το νόμο είτε από τη 
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σύμβαση.  Ανάλογα  με  τη  θεμελίωσή  της,  η  καταγγελία  διακρίνεται  σε  νόμιμη  και 

συμβατική. Ο ΑΚ, σε επιμέρους διατάξεις, προβλέπει την καταγγελία ως λόγο λήξης 

διαρκών συμβάσεων ή  συμβάσεων όπου το  στοιχείο  του χρόνου αποκτά ιδιάζουσα 

σημασία. 

Η  καταγγελία  της  αορίστου  χρόνου  συμβάσεως  εργασίας  είναι 

δικαιοπραξία α ν α ι τ ι ώ δ η ς και ως εκ τούτου δεν χρήζει αιτιολογίας εκ μέρους του 

καταγγέλλοντος. Υπόκειται όμως στον περιορισμό του άρθρου  281Α.Κ. Η νομολογία 

κατά  την  εφαρμογή  του  κανόνα  αυτού,  θεωρεί  ως  καταχρηστικώς  ασκούμενο  το 

δικαίωμα της καταγγελίας στις περισσότερες περιπτώσεις, έτσι ώστε να περιορίζεται 

σημαντικά η υποτιθέμενη ελευθερία της καταγγελίας. Άρα, η καταγγελία δεν χρήζει 

κατ'  αρχήν αιτιολογία.  Εάν παρόλ'  αυτά,  περιέχει  αιτιολογία,  αυτό δεν την καθιστά 

αιτιώδη δικαιοπραξία, ώστε το κύρος της να εξαρτάται από την αλήθεια ή βασιμότητα 

της αιτιολογίας της.  Είναι όμως δυνατόν, η αιτιολογία αυτή να χρησιμεύσει για την 

θεμελίωση της ένστασης καταχρήσεως δικαιώματος (281 ΑΚ).

9.2 Προϋποθέσεις εγκυρότητας της καταγγελίας

Τόσο  κατά  το  νόμο  2112/1920,  που  αφορά  την  καταγγελία  των 

συμβάσεων εργασίας μόνο όσων έχουν την ιδιότητα του υπαλλήλου, όσο και κατά το 

Π.Δ της 16/18-7-1920, που αφορά τους εργατοτεχνίτες, αυτούς δηλαδή που εργάζονται 

κυρίως  χειρωνακτικώς,  αλλά  και  κατά  το  Ν.3198/1955,  που  ενοποίησε  τις 

προϋποθέσεις έγκυρης απόλαυσης και των δύο αυτών κατηγοριών εργαζόμενων, δύο 

ήταν οι βασικές προϋποθέσεις της εγκυρότητας της καταγγελίας:

1. Η επίδοση έγγραφης ανακοίνωσης της καταγγελίας  

2. Η  καταβολή  της  νόμιμης  αποζημίωσης,  σύμφωνα  με  το 

Ν.3863/2010 και 

3. Με το άρθρο  2 του Ν.  2556/1997 προστέθηκε και νέα βασική 

προϋπόθεση για το κύρος της καταγγελίας. Ορίσθηκε συγκεκριμένα ότι η καταγγελία 

της σχέσης εργασίας θεωρείται έγκυρη εφόσον έχει γίνει εγγράφως, έχει καταβληθεί η 

οφειλόμενη αποζημίωση και έχει καταχωρηθεί η απασχόληση του απολυομένου στα 

τηρούμενα για το ΙΚΑ μισθολόγια ή έχει ασφαλιστεί ο απολυόμενος. Στο ίδιο άρθρο 

ορίζεται  ότι  η  καθυστέρηση  δόσης  της  αποζημίωσης,  όταν  αυτή  επιτρέπεται  να 

χορηγείται σε δόσεις , καθώς και η μη καταχώρηση του εργαζομένου στα μισθολόγια 
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του ΙΚΑ ή η μη ασφάλισή του, συνεπάγονται την ακυρότητα της καταγγελίας και ο 

διαδραμών χρόνος θεωρείται ως χρόνος υπηρεσίας για τον οποίο οφείλονται αποδοχές 

υπερημερίας και  για τον οποίο χρόνο ο εργοδότης υποχρεούται στην καταβολή του 

συνόλου  των  εισφορών  προς  το  ΙΚΑ  και  των  λοιπών  Ταμείων  στα  οποία  είναι 

ασφαλισμένος ο μισθωτός, χωρίς να δικαιούται να αναζητήσει την αποζημίωση που 

τυχόν κατέβαλε.

Τέλος,  η  καταγγελία  πρέπει  να  είναι  σπουδαία  και  σαφής  και  να 

καθορίζει κατά τρόπο ασφαλή, την θέληση του καταγγέλλοντος να λυθεί η σύμβαση 

εργασίας. Οπότε πρέπει να περιέχει την  ημερομηνία της δηλώσεως και την  προθεσμία 

κατά την οποία λύεται η σύμβαση, αναμφίβολα καθορισμένη. Απαγορεύεται προσθήκη 

στην  δικαιοπραξία,  όρου  ή  αιρέσεως.  Δεν  μπορούμε,  παραδείγματος  χάριν,  να 

θεωρήσουμε ως καταγγελία, δήλωση του εργοδότη όπως αναφέρει ο  Καποδίστριας 

(1933),  ''Αν εξακολουθήσεις να εργάζεσαι, με τον τρόπο που εργάζεσαι, σε απολύω 

μετά δύο μήνες από σήμερα''.

9.3 Συνέπειες της καταγγελίας

Η καταγγελία έχει άμεση διαπλαστική ενέργεια. Με την περιέλευσή της στον 

αντισυμβαλλόμενο,  λύεται  για  το  μέλλον η έννομη σχέση είτε  αμέσως (απρόθεσμη 

καταγγελία) είτε με την πάροδο ορισμένης προθεσμίας. 
 

Εκτός  από  τη  λύση  της  σύμβασης,  η  καταγγελία  μπορεί  να  έχει  και  άλλες 

συνέπειες,  όπως  π.χ.  τη  γέννηση  υποχρέωσης  αποζημίωσης.   Η  υποχρέωση 

αποζημίωσης  μπορεί  να  βαρύνει  είτε  τον  αντισυμβαλλόμενο  του  καταγγέλλοντος 

(άρθρο 673 ΑΚ) είτε τον ίδιο τον καταγγέλλοντα (άρθρο 674 ΑΚ).

Ορισμένες υποχρεώσεις, όπως η υποχρέωση του εργοδότη να χορηγήσει στον 

εργαζόμενο πιστοποιητικό  εργασίας  (ΑΚ  678),  να παράσχει  σ'  αυτόν  τον  αναγκαίο 

ελεύθερο χρόνο για  να  βρει  άλλη εργασία  (ΑΚ  677),  δεν  συνδέονται  μόνο με  την 

καταγγελία, αλλά επέρχονται και στην περίπτωση λύσης της σύμβασης με άλλο τρόπο, 

πχ. με την πάροδο του συμφωνημένου χρόνου. 

Επίσης,  ορισμένες  παρεπόμενες  υποχρεώσεις  των  μερών  είναι  δυνατό,  σε 

περιορισμένη έκταση, να εξακολουθούν να ισχύουν και μετά τη λύση της σύμβασης. 

Έτσι,  η  υποχρέωση  του  εργαζόμενου  να  μην  ανακοινώνει  σε  τρίτους  μυστικά  της 

επιχείρησης,  ως  ειδικότερη  εκδήλωση  της  απορρέουσας  από  την  καλή  πίστη 

υποχρέωσης πίστης, δεν παύει με την καταγγελία της σύμβασης.  
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9.4 Η προστασία από την καταγγελία γενικά 

Η  σύμβαση  εργασίας  αορίστου  χρόνου,  δηλαδή  η  σύμβαση  της  οποίας  η 

διάρκεια δεν καθορίσθηκε από τα μέρη ούτε συνάγεται από το είδος και το σκοπό της 

εργασίας, λύνεται από τον καθένα από τους συμβαλλόμενους με καταγγελία, η οποία 

συνιστά μονομερή απευθυντέα δήλωση βούλησης. Η καταγγελία παρέχει στα μέλη τη 

δυνατότητα  να  ρυθμίσουν  ex post,  μονομερώς,  την  έκταση  και  τη  διάρκεια  της 

συμβατικής δέσμευσής τους και επομένως αναπληρώνει, από άποψη λειτουργίας, τον 

ex ante συμβατικό  χρονικό  περιορισμό,  που  χαρακτηρίζει  τη  σύμβαση  ορισμένου 

χρόνου.

Τα  μέρη,  συνάπτοντας  σύμβαση  ορισμένου  χρόνου  με  σύντομη  χρονική 

διάρκεια, θα μπορούσαν βέβαια να αποφύγουν μια διαρκή, ''επ' αόριστον'' συμβατική 

δέσμευση.  Αυτό όμως προϋποθέτει ότι τα μέρη και ιδίως ο εργοδότης είναι σε θέση, 

κατά την κατάρτιση της σύμβασης, να προβλέψουν την ακριβή διάρκεια των αναγκών 

που επιδιώκουν να καλύψουν με την σύμβαση. Εκτός τούτου, η σύμβαση αορίστου 

χρόνου παρέχει στα μέρη τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν κατά τον καλύτερο δυνατό 

τρόπο τις  συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς,  αφού,  σε αντίθεση με τη 

σύμβαση  ορισμένου χρόνου, επιτρέπει οποτεδήποτε την αποδέσμευση με απλή δήλωση 

προς το άλλο μέρος.

9.5 Είδη καταγγελίας

Όσον  αφορά  την  ίδια  την  καταγγελία,  από  το  νόμο  προβλέπονται  δύο 

διαφορετικές μορφές, η τακτική και η έκτακτη.

1. Τακτική, είναι η μορφή της καταγγελίας κατά την οποία υπάρχει 

προμήνυση, δηλαδή προειδοποίηση του εργαζόμενου πριν από την οριστική λήξη της 

εργασιακής τους σχέσεις. Ο χρόνος πριν από τον οποίο γίνεται η προειδοποίηση αυτή, 

έχει άμεση σχέση με το ποσό της αποζημίωσης που θα καταβληθεί στον μισθωτό.

2. Έκτακτη αντίθετα  είναι  η  μορφή  της  καταγγελίας  κατά  την 

οποία δεν γίνεται προειδοποίηση πριν από το χρόνο που προβλέπεται. Άτακτη είναι 

πάντα  η  καταγγελία  των  συμβάσεων  των  εργατών.  Πολύ  συχνά  στην  πράξη  αυτό 

συμβαίνει  και  όταν  πρόκειται  για  υπαλλήλους.  Στη  δεύτερη  όμως  αυτή  περίπτωση 

διαφοροποιείται  το  ποσό  της  αποζημίωσης.  Η  άτακτη  κατά  συνέπεια  καταγγελία 

επιφέρει την άμεση λύση της σύμβασης εργασίας,  ενώ η τακτική μετά τη λήξη της 
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προθεσμίας, που τίθεται με την προμήνυση.

9.6 Kριτική της έκτακτης καταγγελίας

Όρια στη συμβατική ελευθερία των μερών της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας 

δεν  θέτουν  μόνο  τα  χρηστά  ήθη,  αλλά  και  οι  αναγκαστικού  δικαίου  διατάξεις  του 

δικαίου της καταγγελίας, με τις οποίες δεν επιτρέπεται να έρχεται, άμεσα ή έμμεσα, 

αντίθεση η σχετική συμφωνία.

Ο καθορισμός των περιστατικών που κατ' εξαίρεση δικαιολογούν την πρόωρη 

λύση της σύμβασης ορισμένου χρόνου, η συγκεκριμενοποίηση δηλαδή της έννοιας του 

σπουδαίου λόγου, είναι έργο του δικαστή.  Η συγκεκριμενοποίηση αυτή θα γίνει εν όψη 

πάντοτε της ιδιαιτερότητας της υπό κρίση περίπτωσης βάση αντικειμενικών κριτηρίων, 

χωρίς να ενδιαφέρουν οι υποκειμενικές εκτιμήσεις και αντιλήψεις του καταγγέλλοντος. 

Τις  περιπτώσεις  έκτακτης  καταγγελίας  της  σύμβασης  αορίστου  χρόνου  καθορίζει 

περιοριστικά ο νόμος  2112/1920 στο άρθρο  5§1. Τούτο παραβλέπει τη νομολογία, η 

οποία επιφυλάσσει διαφορετική μεταχείριση στην καταγγελία της σύμβασης ορισμένου 

χρόνου από τον εργοδότη (μη εφαρμογή της προστατευτικής εργατικής νομοθεσίας) για 

μόνο το λόγο ότι  η  άσκησή της δεν είναι ελεύθερη,  αλλά προϋποθέτει την ύπαρξη 

ορισμένων λόγων που έχουν καθορίσει τα μέρη.

Η  συγκεκριμενοποίηση  επομένως  της  έννοιας  του  σπουδαίου  λόγου, 

τουλάχιστον στο χώρο της εξαρτημένης εργασίας, είναι έργο του δικαστή και όχι των 

μερών.  Η  αναγνώριση  σ'  αυτά  της  εξουσίας  να  ''κατασκευάζουν''  λόγους  έκτακτης 

καταγγελίας προσκρούει στις  αναγκαστικού δικαίου διατάξεις των ν.  2112/1920 και 

3198/1955.  Ο  προσδιορισμός  από  τα  μέρη  ορισμένων  λόγων  ως  ''σπουδαίων''  δεν 

στερείται  βέβαια  παντελώς  σημασίας.  Εφόσον  πρόκειται  για  λόγους  που  κατ' 

αντικειμενική κρίση θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν σύμφωνα με την καλή πίστη την 

πρόωρη λύση της σύμβασης, η αναφορά και ο εγγύτερος προσδιορισμός τους από τα 

μέρη εκφράζει την βούλησή τους να αποδώσουν, εν όψη του είδους της συγκεκριμένης 

σύμβασης, σε ορισμένους λόγους ιδιαίτερη βαρύτητα. Το στοιχείο αυτό ασφαλώς και 

πρέπει να ληφθεί υπόψη από το δικαστή κατά τη συνολική εκτίμηση των συνθηκών της 

υπό κρίση περίπτωσης και τη στάθμιση των συμφερόντων των μερών.

 Οι  ν.  2112/1920 και  3198/1955 βέβαια,  εφαρμόζονται  μόνο στις  συμβάσεις 

αορίστου χρόνου, γιατί μόνο σ' αυτές τα μέρη έχουν τη δυνατότητα μονομερούς λύσης 

της σύμβασης με (τακτική) καταγγελία. Αντίθετα, δεν εφαρμόζονται στις συμβάσεις 
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ορισμένου χρόνου, γιατί αυτές λήγουν αυτοδικαίως με την πάροδο της συμφωνημένης 

διάρκειας, χωρίς να είναι δυνατή η μονομερής λύση τους, αφού η σύναψη σύμβασης 

ορισμένου  χρόνου  σημαίνει  ακριβώς  δέσμευση  των  μερών  για  τη  συμφωνημένη 

διάρκεια, δηλαδή (σιωπηρή) παραίτηση από το δικαίωμα τακτικής καταγγελίας.

Ένα άλλο κεντρικό πρόβλημα στο θέμα των απολύσεων των μισθωτών, που έχει 

μάλιστα ιδιαίτερα έντονο κοινωνικό χαρακτήρα, είναι το πρόβλημα του ελέγχου και του 

περιορισμού  των  απολύσεων,  είτε  με  τη  δικαστική  κρίση  είτε  με  την  απευθείας 

επέμβαση του νομοθέτη. Το πρόβλημα αυτό αντιμετωπίζεται στη συνέχεια, ύστερα από 

την εξέταση των προϋποθέσεων για την άσκηση του δικαιώματος της καταγγελίας στις 

δύο διαφορετικές μορφές της, της τακτικής και της έκτακτης.

9.7 Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου 

Η  σύμβαση  αυτή  λύεται  κατά  κανόνα  με  την  πάροδο  του  συμφωνημένου 

χρόνου.  Εκτός  όμως  από  την  αυτόματη  λύση  της  σύμβασης  με  την  πάροδο  της 

ορισμένης  διάρκειας,  που  αποτελεί  το  φυσιολογικό  και  συνήθη  τρόπο  λύσης  της 

σύμβασης, ο νομοθέτης παρέχει στα μέρη, κατ' εξαίρεση, τη δυνατότητα μονομερούς 

λύσης  της  σύμβασης  πριν  από  την  πάροδο  της  συμφωνημένης  διάρκειας,  εφόσον 

συντρέχει σ π ο υ δ α ί ο ς   λ ό γ ο ς. 

Ο  νόμος  πολύ  σωστά  αποφεύγει  την  ειδική  απαρίθμηση  των  λόγων  που 

δικαιολογούν την έκτακτη καταγγελία και προτιμάει τη χρησιμοποίηση της αόριστης 

έννοιας του ''σπουδαίου λόγου''. Ως σπουδαίος λόγος θεωρείται κάθε περιστατικό που, 

κατά αντικειμενική κρίση με βάση την καλή πίστη και τα συναλλακτά ήθη, συντελεί 

ώστε να μην είναι πιά ανεκτή η διατήρηση της σύμβασης έως το χρόνο της λήξης της.

1. Καταγγελία εκ μέρους του εργοδότη 

Σπουδαίοι λόγοι για τον εργοδότη: 

1. Λόγοι που αφορούν τη συμπεριφορά ή το πρόσωπο του 

εργαζομένου.

                  α. Παράβαση της υποχρέωσης για παροχή της 

συμφωνημένης εργασίας.

       β. Παράβαση παρεπόμενων υποχρεώσεων, παραβίαση 

ουσιωδών όρων της σύμβασης

       γ.  Συμμετοχή σε παράνομη απεργία
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                              δ. Αξιόποινη  πράξη  ή  Επίμεμπτη  συμπεριφορά  του 

εργαζόμενου κατά τη διάρκεια της εργασίας

       ε. Διακοπή της επιχείρησης

     στ. Η εκτός υπηρεσίας συμπεριφορά

       ζ. Ασθένεια του εργαζομένου

       η. ''Εξαναγκασμένη'' καταγγελία 

       θ. Καταγγελία λόγω υποψίας

        ι. Η ανώτερη βία 

         κ. Συνταξιοδότηση

Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, η οποία οφείλεται σε 

συμπεριφορά του εργαζομένου που συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα,  υπόκειται  στην 

απαγόρευση της καταχρηστικής άσκησης και το δικαστήριο οφείλει  να εξετάζει,  με 

βάση  την  αρχή  της  αναλογικότητας,  εάν  ο  εργοδότης  θα  μπορούσε  εξίσου 

αποτελεσματικά  να  αποφύγει  την  απόλυση,  επιβάλλοντας  πειθαρχική  ποινή  εκ  των 

προβλεπομένων στον  κανονισμό της  επιχειρήσεώς του.  Επομένως,  η  αδικαιολόγητη 

επιλογή του επαχθέστερου μέσου της καταγγελίας, θεωρείται και είναι καταχρηστική.

       2. Λόγοι  που  αφορούν  το  πρόσωπο  του  καταγγέλλοντος 

εργοδότη. Τούτο προκύπτει σαφώς κι από τη διάταξη του άρθρου  674 ΑΚ, η οποία 

ορίζει ότι ''αν ο σπουδαίος λόγος, για τον οποίο ο εργοδότης έκανε την καταγγελία, 

οφείλεται σε μεταβολή των προσωπικών ή περιουσιακών του σχέσεων, το δικαστήριο 

μπορεί, κατά την κρίση του, να επιδικάσει στον εργαζόμενο εύλογη αποζημίωση''.

2. Καταγγελία από τον εργαζόμενο (οικειοθελής αποχώρηση)

Εάν πρόκειται για σπουδαίο λόγο, ο εργαζόμενος έχει το δικαίωμα να 

καταγγείλει  τη  σύμβαση εργασίας  οποτεδήποτε,  είτε  είναι  ορισμένου  είτε  αορίστου 

χρόνου. Σπουδαίοι λόγοι για τον εργαζόμενο:

α. Παράβαση εργοδότη τόσο στην καταβολή μισθού όσο και στις 

παρεπόμενες υποχρεώσεις του. Εχει αξίωση για αποζημίωση κατά του εργοδότη, με την 

προϋπόθεση ότι  η  καταγγελία  της  σύμβασης  από  την  πλευρά του  έγινε  έγκυρα.  Η 

αποζημίωση αυτή είναι ίση με τους μισθούς που θα εισέπραττε μέχρι την νόμιμη λύση 

της σύμβασης καθώς και κάθε άλλη ζημία την οποία υπέστη από την αθέτησή της και 

την καταγγελία που προκλήθηκε από αυτή.

β. Μονομερής  βλαπτική  μεταβολή  των  όρων  εργασίας  από  τον 
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εργοδότη.

γ. Υβριστική συμπεριφορά του εργοδότη ή βιαιοπραγία κατά του 

εργαζόμενου. Δικαιούται να απαιτήσει χρηματική ικανοποίηση της ηθικής του βλάβης.

δ. Ασθένεια εργαζομένου, ο οποίος δεν είναι σε θέση να παρέχει 

στο μέλλον την εργασία του.

  9.8 Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου

Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου ρυθμίζεται βασικά από 

το  ν.  2112/1920 προκειμένου  για  ιδιωτικούς  υπαλλήλους  και  το  β.δ.  16/18.7.1920 

προκειμένου  για  εργατοτεχνίτες  και  υπηρέτες,  όπως  τα  νομοθετήματα  αυτά 

συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν από τους ν. 4558/1930 και ν. 3198/1955.

Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας, αποτελεί κατά τη νομολογία και τους

 θεωρητικούς, αναιτιώδη δικαιοπραξία, με συνέπεια για την ολοκλήρωσή της να μην 

απαιτείται η αποδοχή της από τον εργαζόμενο, ούτε η υπογραφή κάποιας συμφωνίας ή 

άλλου εγγράφου. Το έντυπο της καταγγελίας που χρησιμοποιείται στην πράξη και που 

απαιτεί  ο  νόμος  να  επιδίδεται  στον  απολυόμενο  εργαζόμενο,  έχει  την  ένδειξη  της 

υπογραφής του εργαζόμενου με την έννοια οτι έλαβε γνώση και έλαβε την αποζημίωση 

που αναγράφεται σ' αυτό. Αν δεν επιθυμεί ο εργαζόμενος να παραλάβει το έντυπο αυτό 

ή  δεν  συμφωνεί  με  τα  στοιχεία  που  αναγράφονται  σ'  αυτό  ή  με  το  ύψος  της 

αποζημίωσης που αναγράφεται σ' αυτό, δικαιούται να μην υπογράψει το έντυπο και να 

μην λάβει την αποζημίωση. Στην περίπτωση αυτή ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος, 

εφόσον επιμένει και δεν αποδέχεται τις απόψεις του εργαζόμενου, να του κοινοποιήσει 

με  δικαστικό  επιμελητή  στον  τόπο  της  μόνιμης  κατοικίας  του  το  έντυπο  της 

καταγγελίας, την δε αποζημίωση να καταθέσει για λογαριασμό του απολυθέντος, στο 

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας είναι δικαίωμα που ανήκει και στα δύο 

μέρη. Από τη σκοπιά του εργατικού δικαίου η καταγγελία της σύμβασης εργασίας που 

γίνεται από το μισθωτό συνηθίζεται να λέγεται παραίτηση, για να αντιδιαστέλλεται από 

την απόλυση. Οι προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος είναι πολύ απλές και γι'  αυτό δεν 

δημιουργούνται  μείζονα  νομικά  προβλήματα  από  την  άσκηση  του  δικαιώματος 

καταγγελίας  από το  μισθωτό.  Στην παραίτηση το  βασικό πρόβλημα που αναφύεται 

είναι πότε μία συμπεριφορά του μισθωτού, ο οποίος δεν εκφράζει ευθέως τη βούληση 
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παραίτησης, συνιστά παραίτηση, πρόβλημα συνδεδεμένο με διάφορες καταστάσεις μη 

εκπλήρωση της εργασίας και κυρίως με την αποχή από την εργασία. 

Ακόμη υπάρχουν περιπτώσεις που ο εργοδότης, προκειμένου να αποφύγει τις 

δεσμεύσεις  από  την  καταγγελία  της  σύμβασης,  προσπαθεί  να  επιρρίψει  την 

πρωτοβουλία  της  καταγγελίας  στο  μισθωτό,  κυρίως  με  το  να  τον  εξαναγκάσει  να 

παραιτηθεί, ενώ ιδιάζουσα περίπτωση είναι η αποχώρηση λόγω συνταξιοδότησης.

Τέλος, ένα κεντρικό πρόβλημα στο θέμα των απολύσεων των μισθωτών, που 

έχει μάλιστα ιδιαίτερα έντονο κοινωνικό χαρακτήρα, είναι το πρόβλημα του ελέγχου 

και του περιορισμού των απολύσεων, είτε με τη δικαστική κρίση είτε  με την απευθείας 

επέμβαση του νομοθέτη. Το πρόβλημα αυτό αντιμετωπίζεται στη συνέχεια, ύστερα από 

την εξέταση των προϋποθέσεων για την άσκηση του δικαιώματος της καταγγελίας στις 

δύο διαφορετικές μορφές της, της τακτικής και της έκτακτης.

9.8.1 Καταγγελία  σύμβασης   εργασίας  αορίστου  χρόνου  από  τον 

εργοδότη

1. Απόλυση με τακτική καταγγελία

Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου από την πλευρά 

του εργοδότη υπόκειται σε ορισμένες τυπικές προϋποθέσεις. Αυτές είναι:

α. Η τήρηση εγγράφου τύπου

Για  να  είναι  έγκυρη  η  καταγγελία  της  σύμβασης  εργασίας  αορίστου 

χρόνου, πρέπει καταρχή να γίνει εγγράφως. Δηλαδή καθώς νοείται από το νόμο, να 

παραδοθεί στο μισθωτό έγγραφο για την απόλυσή του, γιατί διαφορετικά η καταγγελία 

θεωρείται α ν υ π ό σ τ α τ η (μη γενόμενη). Ο έγγραφος τύπος επιβλήθηκε σαν σ υ- 

σ τ α τ ι κ ό  σ τ ο ι χ ε ί ο  τ ο υ  κ ύ ρ ο υ ς  της καταγγελίας, λόγω των σοβαρότατων  

συνεπειών που συνεπάγεται αυτή, τόσο για τον απολυόμενο μισθωτό όσο και για τον 

εργοδότη του. Σημειώνεται ιδιαίτερα ότι, απόλυση μισθωτού που έγινε π ρ ο φ ο ρ ι κ ά 

είναι άκυρη, έστω και αν καταβλήθηκε η νόμιμη αποζημίωση. Επίσης η καταγγελία 

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) δεν θεωρείται τήρηση του εγγράφου τύπου. 

Τέλος,  δεν  θεωρείται  ισχυρή  και  δεν  παράγει  έννομα  αποτελέσματα  η  καταγγελία 

σύμβασης εργασίας με την επίδειξη του εγγράφου της καταγγελίας ή την τοιχοκόλληση 

της απόλυσης στο χώρο της επιχείρησης κ.λπ. Γιατί η απλή γνώση της απόλυσης δεν 

πληρεί το γράμμα, το πνεύμα και το σκοπό του νόμου.

β. Η τήρηση ορισμένου χρόνου προειδοποίησης
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Σύμφωνα με το άρθρο 74 παρ. 2 Ν.3863/1010, όπως τροποποιήθηκε από 

το άρθρο 17 παρ.  5 του Ν.3899/2010, η απασχόληση με σύμβαση εργασίας αορίστου 

χρόνου λογίζεται ως απασχόληση δοκιμαστικής περιόδου για  τους πρώτους δώδεκα 

(12)  μήνες  από  την  ημέρα  ισχύος  της  και  η  οποία  μπορεί  να  καταγγελθεί  χωρίς 

προειδοποίηση και χωρίς αποζημίωση απόλυσης, εκτός κι αν άλλο συμφωνήσουν τα 

μέρη. Σύμβαση μισθωτού με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, διάρκειας πέραν των 

δώδεκα  (12)  μηνών,  δύναται  να  καταγγελθεί  κατόπιν  προηγούμενης  έγγραφης 

προειδοποίησης του εργοδότη, όπως φαίνεται στο Παράρτημα 1. 

γ. Η καταβολή ορισμένης αποζημίωσης

Την αποζημίωση την προέβλαψε για πρώτη φορά, ο νόμος 2112/20 για 

τους  υπαλλήλους,  ενώ στη συνέχεια ο νόμος  3198/55 (άρθρ.  1)  την  επεξέτεινε και 

στους  εργάτες.  Το  ποσό  της  αποζημίωσης  υπολογίζεται  σε  συνάρτηση  με  την 

αρχαιότητα του μισθωτού και το ύψος των αποδοχών του, όπως φαίνεται στον πίνακα 

του Παραρτήματος 1.

δ. Η καταχώρηση της απασχόλησης στο τηρούμενο για το ΙΚΑ 

μισθολόγιο ή εν πάση περιπτώση η ασφάλιση του μισθωτού.

ε. Η αναγγελία της απόλυσης στον ΟΑΕΔ

Ο  εργοδότης  οφείλει  να  αναγγέλλει  την  γενόμενη  καταγγελία  της 

σύμβασης εργασίας, εντός οκτώ (8) ημερών από την παράδοση στον εργαζόμενο του 

σχετικού εγγράφου της καταγγελίας της σύμβασης ,  στον Οργανισμό Απασχόλησης 

Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), καθώς και στο γραφείο Ευρέσεως Εργασίας (άρθρο 

9ν. 3198/1955).

 2. Απόλυση με έκτακτη καταγγελία

Εάν ο εργοδότης επιθυμεί, μπορεί καταρχή να προβεί σε απόλυση των 

υπαλλήλων  του  με  άμεση  καταγγελία  της  σύμβασης  εργασίας,  δηλαδή  χωρίς 

προειδοποίηση. Στην περίπτωση αυτή, η αποζημίωση απόλυσης, διαμορφώνεται όπως 

αναφέρεται στον πίνακα του Παραρτήματος 2.

Ο εργοδότης δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση εργαζόμενου χωρίς 

προειδοποίηση και χωρίς αποζημίωση, σε περίπτωση:

α. Καταγγελίας  λόγω  αξιόποινης  πράξης  κατά  την  εκτέλεση  της 

υπηρεσίας  του,  για  την  οποία  υποβλήθηκε  εναντίον  του  μήνυση  ή  απαγγέλθηκε 
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κατηγορία για αδίκημα που φέρει χαρακτήρα τουλάχιστον πλημμελήματος. Εάν όμως ο 

εργαζόμενος  απαλλαγεί,  η  σύμβαση  εργασίας  είναι  και  πάλι  ισχυρή  από  την 

ημερομηνία της κοινοποίησης του βουλεύματος ή της δικαστικής απόφασης. 

β. Καταγγελίας  λόγω  αντισυμβατικής  συμπεριφοράς  του 

εργαζομένου που στοχεύει στην πρόκληση της απόλυσής του.

γ. Καταγγελίας λόγω ανωτέρας βίας 

δ. Μη συμπλήρωσης δωδεκάμηνης εργασίας στον ίδιο εργοδότη

ε. Παράλληλης  ιδιότητας ιδιωτικού και δημοσίου υπαλλήλου

στ. Πτώχευσης εργοδότη

ζ. Άρνησης καταβολής εισφορών στο ΙΚΑ από τον μισθωτό

Δεν υπάρχει διάταξη που να απαγορεύει την καταγγελία της αορίστου χρόνου 

σύμβασης  εργασίας  κατά την διάρκεια ασθένειας του μισθωτού.  Δικαιολογείται  η 

καταγγελία αν από την  μακρά απουσία προκαλείται  διατάραξη της  λειτουργίας  στο 

μέλλον (Α.Π. 1759/2002 – ΔΕΝ 2003 σελ. 670).

Εξάλλου  σύμφωνα  με  τον  ΑΚ  είναι  δυνατό  να  λυθεί  η  σύμβαση  σε  κάθε 

περίπτωση, (ακόμη και ορισμένου χρόνου) οποτεδήποτε και χωρίς τήρηση προθεσμίας 

είτε  από  την  πλευρά του  εργοδότη  είτε  από την  πλευρά του  εργαζόμενου,  εφόσον 

υπάρχει, όπως προαναφέρθηκε, σπουδαίος λόγος.

9.8.2 Καταγγελία  σύμβασης   εργασίας  αορίστου  χρόνου  από  τον 

εργαζόμενο

Η  καταγγελία  από  τον  εργαζόμενο,  ως  μονομερής  απευθυντέα 

δικαιοπραξία, επιφέρει τα αποτελέσματά της από τη στιγμή που θα περιέλθει σε γνώση 

του εργοδότη η πρόθεση του εργαζόμενου να αποχωρήσει από την εργασία του. Και 

ενώ η βεβαιότητα της πρόθεσης αυτής εξασφαλίζεται με την κοινοποίηση σχετικού 

εγγράφου προς τον εργοδότη, εν τούτοις, από τη νομολογία γίνεται δεκτό ότι όταν η 

καταγγελία  γίνεται  από  τον  εργαζόμενο  δεν  απαιτείται  για  το  κύρος  της,  να  γίνει 

εγγράφως.  Δηλαδή η παράλειψη του έγγραφου τύπου εκ μέρους του εργαζόμενου, δεν 

επιφέρει την ακυρότητα της καταγγελίας, όπως συμβαίνει όταν η παράλειψη γίνεται 

από την πλευρά του εργοδότη, κατά ρητή και άμεση διάταξη του νόμου και γεννά μόνο 

αξίωση του εργοδότη να ζητήσει  την  αποζημίωση που ορίζεται  για  την  περίπτωση 

αυτή, δηλαδή της μη προειδοποίησης  εκ μέρους του εργαζόμενου για την πρόθεσή του 
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να λύσει την σύμβαση.

      Στο  άρθρο  4 Ν.2112/1920 αναφέρεται  ότι  ο  υπάλληλος  που 

προτίθεται να λύσει τη σύμβαση εργασίας, οφείλει να την καταγγείλει πριν από χρονικό 

διάστημα ίσο προς το μισό (½) του καθορισμένου για τον εργοδότη.

Πάντως η ανωτέρω προειδοποίηση ουδέποτε και  σε καμία περίπτωση 

δεν  υπερβαίνει  τους  (3)  μήνες.  Επίσης  και  όταν  ο  υπάλληλος  δεν  τηρήσει  την 

υποχρέωσή του για καταγγελία της σύμβασης εργασίας, η οφειλόμενη αποζημίωση δεν 

μπορεί να υπερβεί το ποσό που αντιστοιχεί στις τακτικές αποδοχές του τριών μηνών.

Η δήλωση του μισθωτού προς τον εργοδότη, σχετικά με τη λύση της 

εργασιακής σύμβασης, δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε τύπο και συνεπώς μπορεί να γίνει 

και σιωπηρώς. Στην πράξη όμως, ούτε οι ανωτέρω προθεσμίες τηρούνται εκ μέρους 

των μισθωτών, αλλ' ούτε αποζημίωση καταβάλλεται ή ζητείται απ' αυτούς. Με αγωγή 

βέβαια  είναι  δυνατόν  να  επιδιωχθεί  η  είσπραξη  της  αποζημίωσης.  Απαγορεύεται 

πάντως ο συμψηφισμός της ανωτέρω αποζημίωσης, με αποδοχές που οφείλονται στο 

μισθωτό  εκ  μέρους  του  εργοδότη.  Αντίθετα  είναι  νόμιμος  ο  συμψηφισμός  με  την 

οφειλόμενη από τον εργοδότη στο μισθωτό, λόγω της αποχώρησής του, αποζημίωση 

άδειας και επιδόματος αδείας.

9.8.3 Καταγγελία  σύμβασης  εργασίας  ορισμένου χρόνου  από  τον 

εργαζόμενο

Εάν εργαζόμενος  καταγγείλει  την  εργασιακή του σύμβαση ορισμένου 

χρόνου για σπουδαίο λόγο που συνίσταται ή οφείλεται σε αθέτηση της σύμβασης από 

τον εργοδότη, έχει αξίωση για αποζημίωση κατά του εργοδότη, με την προϋπόθεση ότι 

η καταγγελία της σύμβασης από την πλευρά του έγινε έγκυρα.

Αν ο σπουδαίος λόγος δεν είναι νόμιμος  και γενικότερα το περιστατικό 

που επικαλέσθηκε  ο  μισθωτός  είναι  ανεπαρκές,  η  πρόωρη  καταγγελία  είναι  άκυρη 

αναδρομικά από το χρόνο καταγγελίας (ΑΚ 174), η λύση της σύμβασης δεν επέρχεται 

και ο μισθωτός θεωρείται υπερήμερος οφειλέτης. Η υπερημερία αυτή εξομοιώνεται με 

υπαίτια  αδυναμία  παροχής  με  τις  αντίστοιχες  συνέπειες.  Η  άποψη  ότι  ή  έλλειψη 

σπουδαίου  λόγου  δεν  οδηγεί  σε  ακυρότητα  της  καταγγελίας  αλλά δημιουργεί  μόνο 

υποχρέωση για αποζημίωση δεν επικράτησε. 

Σε κάθε περίπτωση. Όταν ο λόγος που επικαλείται το ένα μέρος περιέχει 
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στοιχεία  αδικαιοπραξίας,  παρέχεται  το  δικαίωμα  στο  άλλο  μέρος  να  ζητήσει 

αποζημίωση.

9.9 Προσωπικό Δημοσίου – Ν.Π.Δ.Δ.

Το θέμα της αποζημίωσης του προσωπικού (υπάλληλοι, εργατοτεχνίτες 

κ.λπ.)  που  απασχολείται  στο  Δημόσιο,  Ν.Π.Δ.Δ.  και  Ο.Τ.Α.  με  σχέση  εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου, σε περίπτωση απόλυσής του, ρυθμίζεται από το Ν. 993/1979 και το 

Π.Δ.  410/1988.  Από  τους  νόμους  αυτούς  διακρίνονται  βασικά  οι  εξής  κατηγορίες 

προσωπικού:

Α'   Κ  α  τ  η  γ  ο  ρ  ί  α: Προσωπικό  περιλαμβανόμενο  για  την  κάλυψη 

απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών. Στην περίπτωση αυτή η λύση της σύμβασης 

εργασίας  επέρχεται,  είτε  αυτοδίκαια  μόλις  αντιμετωπιστούν  οι  απρόβλεπτες  και 

επείγουσες ανάγκες, χωρίς υποχρέωση για καταβολή αποζημίωσης, είτε όταν λήξη η 

συμφωνηθείσα διάρκεια της σύμβασης, καθώς και με  καταγγελία της σύμβασης για 

σπουδαίο λόγο.

 Β'   Κ α τ η γ ο ρ ί α: Προσωπικό προσλαμβανόμενο για πλήρωση οργανικών 

θέσεων,  ειδικού  επιστημονικού  προσωπικού,  καθώς  και  τεχνικού  ή  βοηθητικού 

προσωπικού που προβλέπεται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Επίσης για 

την  κάλυψη οργανικών  θέσεων  μερικής  ή  περιοδικής  απασχόλησης  για  προσωπικό 

καθαριότητας  και  λοιπό  βοηθητικό  προσωπικό.  Για  το  προσωπικό  της  κατηγορίας 

αυτής  καθορίζεται  σαν  γενικό  όριο  απόλυσης  το  65ο  έτος,  με  όλες  τις  σχετικές 

διαδικασίες και προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού 

δικαιώματος.  Σε  περίπτωση απόλυσης  ή  καταγγελίας  της  σύμβασης εργασίας  του 

ανωτέρω προσωπικού, προβλέπεται η εξής αποζημίωση:

      Π ρ ο ϋ π η ρ ε σ ί α   Α π ο ζ η μ ί ω σ η

Από    1 έτος    μέχρι    3   έτη 1  μήνα

-//-      3  έτη      -//-      6   -//- 2  μήνες

-//-      6  -//-       -//-      8  -//- 3    -//-

-//-      8  -//-       -//-      3  -//- 4    -//-

Γ'    Κ α τ  η γ  ο  ρ  ί  α:  Προσωπικό προσλαμβανόμενο για  την  κάλυψη και 

αντιμετώπιση παροδικών αναγκών, που δεν είναι απρόβλεπτες και επείγουσες. Στην 

περίπτωση αυτή η σύμβαση εργασίας λύεται αυτοδίκαια, ευθύς άμα λήξη ο χρόνος της 
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διάρκειάς της, χωρίς βέβαια υποχρέωση για την καταβολή αποζημίωσης από την αιτία 

αυτή.

9.10 Αποχώρηση μισθωτών 

Οι  απασχολούμενοι  στο  Δημόσιο  και  στα  Ν.Π.Δ.Δ.  με  σύμβαση 

εργασίας  αορίστου  χρόνου  και  ιδιωτικού  δικαίου,  όταν  συμπληρώσουν  τις 

προϋποθέσεις  για να λάβουν πλήρη σύνταξη Γήρατος από οποιοδήποτε Ασφαλιστικό 

Οργανισμό (εφόσον βέβαια δεν υπάγονται για τη χορήγηση σύνταξης στην ασφάλιση 

του Δημοσίου),  δύνανται  εάν  μεν  είναι  εργατοτεχνίτες  να αποχωρούν,  εάν  δε  είναι 

υπάλληλοι  να  αποχωρούν  ή  να  απολύονται  της  υπηρεσίας,  λαμβάνοντες  μειωμένη 

αποζημίωση.

Σημειώνεται  ιδιαίτερα  ότι  και  στην  προκειμένη  περίπτωση,  οι  Δημόσιες 

Υπηρεσίες και τα Ν.Π.Δ.Δ. έχουν υποχρέωση να τηρήσουν τις λοιπές διατυπώσεις του 

Ν. 3198/1955. Δηλαδή οφείλουν να κοινοποιήσουν στον απολυόμενο μισθωτό (άσχετα 

αν  πρόκειται  για  υπάλληλο  ή  εργατοτεχνίτη),  έγγραφη  καταγγελία  της  σύμβασης 

εργασίας και στη συνέχεια να αναγγείλουν εμπρόθεσμα τη γενόμενη απόλυσή του στον 

Ο.Α.Ε.Δ.

10. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΛΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

10.1 Λύση σχέσης εργασίας προστατευομένων προσώπων

Στα  προστατευόμενα  πρόσωπα  υπάγονται  οι  πολύτεκνοι  γονείς  με  τέσσερα 

τέκνα και άνω, τα άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%, όσοι έλαβαν μέρος 

στην Εθνική Αντίσταση (κατά την έννοια του Ν.  1285/1982) και τα τέκνα τους,  οι 

ανάπηροι και τραυματίες πολέμου ή πολεμικών γεγονότων κ.λπ.

Η  σχέση  εργασίας  1)  των  προστατευομένων  από  το  νόμο  προσώπων,  που 

τοποθετούνται  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Ν.2643/1998,  ή  έχουν  τοποθετηθεί 

σύμφωνα με τις ισχύουσες μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού διατάξεις για τους 

πολεμιστές και  2) των αναπήρων ατόμων (μειονεκτούντα πρόσωπα),  ανεξάρτητα αν 

έχουν προσληφθεί υποχρεωτικά ή όχι λύεται:

α. Αυτοδικαίως μόλις συμπληρώσουν το όριο ηλικίας, που ορίζεται από τον 

εσωτερικό  κανονισμό  ή  οργανισμό  της  επιχείρησης  ή  εκμετάλλευσης,  εφόσον 

συγκεντρώσουν  τις  προϋποθέσεις  για  πλήρη  συνταξιοδότηση  λόγω  γήρατος  ή 
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αναπηρίας.  Όσοι  δεν  έχουν  τις  προϋποθέσεις  αυτές  διατηρούνται  στην  επιχείρηση 

μέχρις ότου τις αποκτήσουν, και πάντως όχι πέρα από το 67ο έτος της ηλικίας τους.

β.  Με  καταγγελία  της  σχέσης  εργασίας  χωρίς  αποζημίωση,  εφόσον  ο 

προστατευόμενος έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα.

γ.   Με καταγγελία, ύστερα από απόφαση αρμόδιας  Επιτροπής που εδρεύει 

στην  αντίστοιχη  υπηρεσία  του  Ο.Α.Ε.Δ.,  για  παραβάσεις  του  κανονισμού  της 

υπηρεσίας  ή  επιχείρησης  ή  εκμετάλλευσης  ή  και  για  αποδεδειγμένη  ανεπάρκεια  ή 

ακαταλληλότητα στην εκτέλεση της εργασίας.

δ.  Με καταγγελία της σχέσης εργασίας αν έχει εκδοθεί σχετική απόφαση 

από τον Διευθυντή του Ο.Α.Ε.Δ.

ε.  Με  καταγγελία  της  σχέσης  εργασίας  μετά  τη  συμπλήρωση  των 

προϋποθέσεων για πλήρη σύνταξη γήρατος.

10.2 Καταγγελία σύμβασης εργασίας λόγω μη αποδοχής από μισθωτό της 

μερικής απασχόλησης

Σύμφωνα  με  την  παράγρ.  6 του  άρθρου  38 του  Ν.  1892/90,  όπως  έχει 

αντικατασταθεί με το άρθρο  2 του Ν.  2639/98: ''Καταγγελία της σύμβασης εργασίας 

λόγω μη αποδοχής από το μισθωτό εργοδοτικής πρότασης για μερική απασχόληση είναι 

άκυρη''. Αυτό έρχεται ως συνέπεια της διατάξεως του νόμου που απαιτεί ως συστατικό 

τύπο  την  έγγραφη  ατομική  σύμβαση  που  προϋποθέτει  κατ'  αρχήν,  συναίνεση  του 

μισθωτού  για  μερική  απασχόλησή  του,  είτε  αυτή  γίνεται  με  τη  μορφή  μειωμένου 

ωραρίου,  ή  διαλείπουσας  εργασίας.  Συνεπώς,  ο  μισθωτός  που  εργάζεται  στην 

επιχείρηση  με  πλήρη  απασχόληση,  έχει  δικαίωμα  να  μην  αποδεχθεί  πρόταση  του 

εργοδότη  για  μετατροπή  της  συμβάσεώς  του  σε  μερικής  ή  διαλείπουσας 

απασχολήσεως.  Επομένως  αν  ο  εργοδότης  καταγγείλει  την  σύμβαση  εργασίας  του 

μισθωτού  που  δεν  αποδέχθηκε  πρότασή του   για  μεταβολή της  συμβάσεώς  του,  η 

καταγγελία  είναι  άκυρη  και  ο  εργοδότης  περιέρχεται  σε  υπερημερία,  ως  προς  την 

αποδοχή των υπηρεσιών του μισθωτού, με τις εξ' αυτού συνέπειες. Κατά μία άποψη η 

πιό πάνω διάταξη δεν εφαρμόζεται όταν η μερικώς απασχόληση προτείνεται από τον 

εργοδότη ως ηπιότερο μέτρο αντί της αναπόφευκτης απολύσεως. Και στην περίπτωση 

όμως αυτή θα πρέπει, να υπάρχει η συναίνεση του μισθωτού, ο οποίος είναι δυνατόν 

να προτιμήσει την απόλυση αντί της μειώσεως του εργάσιμου χρόνου και αντιστοίχως 
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των αποδοχών του, όταν επί παραδείγματι έχει τη δυνατότητα, λόγω εξειδικεύσεως, να 

βρεί αμέσως άλλη εργασία πλήρους απασχόλησης. 

10.3 Απόλυση κατόπιν σχετικής διοικητικής αποφάσεως  

Ειδικότερες  αιτίες  απολύσεως  αποτελούν,  μεταξύ  άλλων:  η  εκτέλεση  της 

εργασίας αντικανονικώς από το μισθωτό, οι συχνές απουσίες του εκ της εργασίας για 

λόγους που αφορούν σ' αυτόν (όπως είναι και η μακρόχρονη ασθένειά του), οι ποινικές 

παραβάσεις του που καθιστούν την συνέχιση της συμβάσεως δυσχερή ή ανέφικτη και η 

ανάρμοστη  συμπεριφορά  του  έναντι  του  εργοδότη  ή  των  συναδέλφων  του  ή  των 

πελατών.

Συναφής είναι και η περίπτωση απόλυσης, όπου ο εργοδότης ύστερα από δίμηνη 

απασχόληση  του  προστατευόμενου  μισθωτού,  θεωρεί  οτι  αυτός,  ανεξαρτήτως 

υπαιτιότητός του, είναι ακατάλληλος για την επιχείρηση, δικαιούται να ζητήσει από την 

ειδική  επιτροπή  να  απολυθεί  ο  μισθωτός  και  να  αντικατασταθεί  από  άλλον 

προστατευόμενο, εφόσον δε η επιτροπή κοινοποιήσει στον εργοδότη θετική απόφασή 

της εντός διμήνου από της υποβολής της αιτήσεως ή δεν του κοινοποιήσει απόφασή της 

μέχρι της λήξεως του διμήνου, η απόλυση δύναται να πραγματοποιηθεί, ανεξαρτήτως 

αν η σχέση εργασίας έχει αόριστη ή ορισμένη διάρκεια.

Ομοίως,  αν  ο  εργοδότης  έχει  αναστείλει  ουσιαστικώς  την  λειτουργία  της 

επιχειρήσεώς του ή αδυνατεί να την συνεχίσει, ο αρμόδιος περιφερειακός διευθυντής 

του ΟΑΕΔ δύναται να επιτρέψει να απολυθούν είτε όλοι οι προστατευόμενοι μισθωτοί, 

είτε μερικοί από αυτούς. Στην δεύτερη περίπτωση, πρέπει να ορίσει πόσοι από αυτούς 

μπορούν να απολυθούν  βάσει των εξής κριτηρίων: χρόνος προσλήψεως, οικονομική 

και οικογενειακή κατάσταση, ηλικία, βαθμός της τυχόν αναπηρίας τους. 

 10.4 Απόλυση χωρίς να απαιτείται σχετική διοικητική άδεια

1. Ανεξαρτήτως  άν  η  σχέση  εργασίας  έχει  αόριστη  ή  ορισμένη 

διάρκεια,  ο προστατευόμενος μισθωτός επιτρέπεται να απολυθεί,  και μάλιστα χωρίς 

αποζημίωση  (αλλά  και  χωρίς  να  προηγηθεί  διοικητική  άδεια  απολύσεως),  εάν  έχει 

καταδικαστεί σε στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων του κατά τα άρθρα  59-62 του 

Ποινικού Κώδικα (άρθρο  11 παρ.  1 περίπτ.  Β'),  η  οποία στέρηση επιβάλλεται,  υπό 

ορισμένες προϋποθέσεις, στον καταδικαζόμενο σε θανατική ποινή ή σε κάθειρξη ή σε 

φυλάκιση  για  αδίκημα  που  μαρτυρεί  ηθική  διαστροφή  ή  σε  περιορισμό  εντός 

ψυχιατρικού καταστήματος.
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2. Ο  προστατευόμενος  μισθωτός  που  έχει  συμπληρώσει  τις 

προϋποθέσεις λήψεως πλήρους συντάξεως γήρατος επιτρέπεται να απολυθεί σύμφωνα 

με τις ισχύουσες εκάστοτε σχετικές κοινές διατάξεις(άρθρο 11 παρ. 1, περίπτ. ε').

3. Όταν  η  σύμβαση  εργασίας  του  προστατευόμενου  είναι  άκυρη 

(επειδή αυτός δεν έχει τα νόμιμα προσόντα ή επειδή δεν τηρήθηκε ή νόμιμη διαδικασία 

προσλήψεως κ.λπ.),  ο  εργοδότης  δεν υποχρεούται  να  τον  απασχολεί,  εκτός  αν  έχει 

αποδεχθεί την άκυρη πρόσληψη ρητώς ή με την ανεπιφύλακτη αποδοχή των υπηρεσιών 

του προστατευομένου επί  εύλογο χρόνο,  και  συνεπώς επιτρέπεται  να  τον  απολύσει 

σύμφωνα  με  τις  κοινές  διατάξεις  (και  χωρίς  να  απαιτείται  άδεια  της  διοικητικής 

επιτροπής), εφόσον είναι βέβαιος για την ακυρότητα της συμβάσεως.

10.5 Λύση  της  συμβάσεως  για  άλλους  λόγους,  χωρίς  να  απαιτείται 

διοικητική άδεια

1. Οικειοθελής αποχώρηση. Μολονότι ο Ν.  2643/98 δεν αναφέρει 

τίποτε  σχετικώς,  η  σύμβαση  εργασίας  αορίστου  ή  ορισμένου  χρόνου,  του 

προστατευόμενου μισθωτού επιτρέπεται να λυθεί, σύμφωνα με τις κοινές διατάξεις και 

χωρίς  να  απαιτείται  να  χορηγηθεί  σχετική  διοικητική  άδεια,  δια  της  οικειοθελούς 

αποχωρήσεώς του, δηλαδή δια της ρητής ή σιωπηρής καταγγελίας της συμβάσεως από 

αυτόν.

2. Λήξη του ορισμένου χρόνου. Κατά το άρθρο  11 παρ.  1 εδ. Α', 

μόλις  ο  προστατευόμενος  μισθωτός  συμπληρώσει  αφενός  το  όριο  ηλικίας  που 

προβλέπεται  από  οτν  κανονισμό  εργασίας  που  έχει  ισχύ  νόμου  και  αφετέρου  τις 

προϋποθέσεις  συνταξιοδότησης  λόγω  γήρατος  ή  αναπηρίας,  η  σύμβαση  εργασίας 

λύεται  αυτοδικαίως  (δηλαδή  χωρίς  να  απαιτείται  καταγγελία  της,  ούτε  διοικητική 

άδεια).  Στην  ίδια  περίπτωση,  εάν  δεν  έχουν  συμπληρωθεί  και  οι  προϋποθέσεις 

συνταξιοδοτήσεως,  η  σύμβαση  λύεται  αυτοδικαίως  όταν  αυτές  συμπληρωθούν  και 

πάντως όταν συμπληρωθεί το 67ο έτος.

11. Η  ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ   ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΩΣ  ΕΣΧΑΤΟ  ΜΕΣΟ 

ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο χαρακτήρας της έκτακτης καταγγελίας της σύμβασης εργασίας ως έσχατου 

μέσου,  προκύπτει  από  την  ίδια  τη  φύση  και  το  σκοπό  του  δικαιώματος  αυτού.  Η 

διάσπαση της αρχής της δεσμευτικότητας των συμβάσεων, που συνεπάγεται η έκτακτη 
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καταγγελία επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν περιστατικά που καθιστούν μ η α ν ε κ - 

τ ή, κατά την καλή πίστη, την συνέχιση της σύμβασης. 

Η  έκτακτη  καταγγελία  αποτελεί  το  έσχατο  μέσο  για  την  επίτευξη  του 

επιδιωκόμενου  με  αυτή  σκοπού  όχι  μόνο  για  τον  εργοδότη,  αλλά  και  για  τον 

εργαζόμενο.  Πρέπει  όμως  να  παρατηρήσουμε  ότι  η  αξιολόγηση  της  έκτακτης 

καταγγελίας  ως  εσχάτου  μέσου  έχει  ιδιαίτερη  σημασία,  όταν  στην  καταγγελία 

προβαίνει ο εργοδότης, που αποτελεί και τη συνηθέστερη στην πράξη περίπτωση. Τη 

διαπίστωση  αυτή  θα  μπορούσε  κανείς  να  την  εξηγήσει  με  την  παρατήρηση  ότι  ο 

εργοδότης, σε αντίθεση με τον εργαζόμενο, έχει κατά κανόνα στη διάθεσή του ένα ευρύ 

κατάλογο  ηπιότερων  μέτρων,  τα  οποία  in concreto μπορεί  να  αποδειχθούν  εξίσου 

αποτελεσματικά με την καταγγελία για την ικανοποίηση των σκοπών του.

11.1 Η αρχή της αναλογικότητας (ή του αναγκαίου μέσου)

Με  βάση  την  επιβαλλόμενη  από  την  καλή  πίστη  υποχρέωση  του 

εργοδότη  να  λαμβάνει  υπόψη  το  δικαιολογημένο  συμφέρον  του  εργαζομένου  στη 

διατήρηση της  θέσης  του,  συνάγεται  η  δέσμευση του εργοδότη  να επιλέξει  μεταξύ 

περισσότερων μέτρων εξίσου αποτελεσματικών το μέτρο εκείνο που βλάπτει λιγότερο 

τα  συμφέροντα  του  εργαζόμενου.  Η  επιταγή  αυτή,  συνιστά  κανόνα  που 

συγκεκριμενοποιεί το περιεχόμενο της καλής πίστης, τον οποίο η Γερμανική νομολογία 

και  επιστήμη,  τον  θεωρούν  εκδήλωση  μιας  γενικής  αρχής  του  δικαίου,  η  οποία 

διατρέχει την όλη έννομη τάξη και βρίσκει εφαρμογή και στο δίκαιο της καταγγελίας. 

Πρόκειται για την αρχή της αναλογικότητας (ή αναλογίας). 

H αρχή της αναλογικότητας ανήκει στην κατηγορία των δικαιοηθικών αρχών. 

Πρόκειται για αρχές οι οποίες ενσωματώνουν θεμελιώδεις αξίες της έννομης τάξης και 

ανάγονται στην ίδια την ιδέα του δικαίου, της οποίας αποτελούν συγκεκριμενοποίηση. 

H αρχή της αναλογικότητας ως θεμελιώδης δικαιοηθική αρχή διατρέχει όλη την έννομη 

τάξη και βρίσκει εφαρμογή στις σχέσεις του πολίτη με το κράτος, αλλά και στις σχέσεις 

μεταξύ  των  ιδιωτών.  Αποτελεί  κατευθυντήρια  γραμμή  όχι  μόνο  της  κρατικής 

δραστηριότητας  αλλά και της ιδιωτικής δράσης και συμπεριφοράς. Εφόσον η ιδιωτική 

έννομη τάξη υπηρετεί την δίκαιη εξίσωση αντιτιθέμενων ιδιωτικών συμφερόντων,  η 

αρχή  της  αναλογικότητας  αποκτά  αυτόματα  σημασία  ως  μια  από  τις  αρχές  που 

υπηρετούν την δίκαιη εξίσωση. Τα τελευταία μάλιστα χρόνια ''ανακαλύπτονται'' ολοένα 

και περισσότερα νέα πεδία εφαρμογής της αρχής της αναλογικότητας  στο ιδιωτικό 

δίκαιο, επιβεβαιώνοντας τη θέση ότι η ιδέα της ''αναλογικότητας'' είναι διάχυτη ως αξία 
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σε ολόκληρο το δίκαιο.

H αρχή  της  αναλογικότητας  απορρέει  άμεσα από την  ιδέα  της  δικαιοσύνης, 

εκφράζει την ιδέα του ''μέτρου'',  την απαγόρευση των υπερβολών κατά την άσκηση 

μιας εξουσίας, αλλά και γενικότερα κατά την εκδήλωση οποιασδήποτε συμπεριφοράς. 

Η  εξουσία  αυτή,  ανεξάρτητα  αν  πραγματώνεται  με  υλικές  (π.χ.  περιπτώσεις 

αυτοδύναμης προστασίας δικαιωμάτων, άρθρα  283,  284,  285 ΑΚ) ή νομικές πράξεις, 

συνεπάγεται  και τον κίνδυνο ''δυσανάλογων''  επεμβάσεων, επεμβάσεων που βαίνουν 

πέρα από όσο απαιτείται για την προστασία των συμφερόντων του προσώπου που είναι 

φορέας  της  εξουσίας  αυτής. Απηχεί  καθαρά Ελληνικές  φιλοσοφικές  ιδέες,  καθόσον 

προκύπτει  από  τη  διδασκαλία  των  αρχαίων  Ελλήνων  φιλοσόφων και  ιδιαίτερα  του 

Πλάτωνα και του Αριστοτέλη. Στα πλαίσια της διδασκαλίας του Αριστοτέλη για την 

πολιτική ή νομική δικαιοσύνη, η αναλογικότητα αποτελεί μια βασική αρχή, η οποία 

διέπει τόσο τη διανεμητική δικαιοσύνη (το εν ταις διανομαίς), όσο και τη διορθωτική 

(το εν ταις συναλλάγμασι διορθωτικόν).  

Ένας έλεγχος της καταγγελίας της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας αορίστου 

χρόνου,  σύμφωνα  με  τον  κανόνα  της  εν  στενή  έννοια  αναλογικότητας,  ο  οποίος 

επιτάσσει  ανάμεσα  στο  σκοπό,  που  επιδιώκει  ο  ενεργών  και  στο  μέτρο,  που 

χρησιμοποιεί  για  την επίτευξη του να υπάρχει  μία εύλογη σχέση και  όχι  προφανής 

δυσαναλογία,  παρουσιάζεται  τουλάχιστον  όσον  αφορά  τη  σημερινή  εικόνα  της 

νομολογίας  τρόπον τινά  επικουρικός  σε  σχέση με  τα  κριτήρια της  συνδρομής ενός 

αντικειμενικού λόγου και της αρχής του έσχατου μέσου. Δηλαδή, γίνεται επίκλησή του 

όταν συντρέχει με ιδιαίτερη ένταση, εάν υφίστανται ένα από τα κριτήρια για επίρρωσή 

τους,  όπως  στην  περίπτωση  που  ο  απολυθείς  είναι  προχωρημένης  ηλικίας,  έχει 

σημαντικά  οικονομικά  και  οικογενειακά  προβλήματα,  αδυνατεί  να  εξεύρει  άλλη 

εργασία εξ αιτίας της μεγάλης ανεργίας στη συγκεκριμένη περιοχή, όπου διαμένει τη 

στιγμή,  που δεν αποδείχθηκε μάλιστα πλημμελής  εκπλήρωση των καθηκόντων του, 

δηλαδή η ύπαρξη ενός αντικειμενικού δικαιολογητικού λόγου.

 Η Γερμανική νομολογία αντιλαμβάνεται την αρχή της αναλογικότητας ως μια 

βασική αρχή του  δικαίου της καταγγελίας και επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής της και 

στις απολύσεις για ατομικούς λόγους. Η απόλυση, ανεξάρτητα από το αν οφείλεται σε 

οικονομικούς  ή  ατομικούς  λόγους,  αποτελεί  την  ultima ratio.  Τον  κανόνα  αυτό 

διατύπωσε  το  Γερμανικό  Εργατικό  Ακυρωτικό,  για  πρώτη  φορά,  στη  θεμελιώδη 
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απόφασή του  της  30.5.1978,  όμως,  και  πριν  από  την  απόφαση αυτή,  η  Γερμανική 

νομολογία  τόσο  του  Ακυρωτικού,  όσο  και  των  δικαστηρίων  της  ουσίας,  είχε 

διατυπώσει  θέσεις  που  στηρίζονταν στην αρχή  της  αναλογικότητας.  Το  novum της 

απόφασης της 30.5.1978 του  Γερμανικού Εργατικού Ακυρωτικού, έγκειται στο ότι, για 

πρώτη  φορά,  διατύπωσε  τον  παραπάνω  κανόνα  ως  βασική  αρχή του  δικαίου  της 

καταγγελίας, η οποία εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από το λόγο της 

καταγγελίας.  Η  αξιολόγηση  της  καταγγελίας  ως  έσχατου  μέσου  βρίσκει  σαφή 

νομοθετική κατοχύρωση στον γερμανικό  KSchG της  13-8-1951, όπου προκειμένου η 

καταγγελία για οικονομικοτεχνικούς λόγους να θεωρηθεί κοινωνικά δικαιολογημένη, 

δεν θα πρέπει κατά τον χρόνο της απόλυσης να υπάρχει η δυνατότητα να απασχοληθεί 

ο  εργαζόμενος  σε μία άλλη θέση εργασίας στην ίδια  ή σε άλλη εκμετάλλευση της 

επιχείρησης, με τους ίδιους ή διαφορετικούς όρους εργασίας.

Η έννοια της καλής πίστης στα πλαίσια του 281 ΑΚ συγκαθορίζεται και από τις 

διατάξεις του Συντάγματος που προστατεύουν το κοινωνικό δικαίωμα εργασίας (άρθρ. 

22 § 1),  την επαγγελματική και οικονομική ελευθερία και  το δικαίωμα συμμετοχής 

στην  οικονομική  και  κοινωνική  ζωή  της  χώρας  (άρθρ.  5  §§  1,3) αλλά  και  την 

προστασία της αξίας του ανθρώπου (άρθρ. 2 § 1). Η φράση του νόμου ''η εργασία δεν 

είναι εμπόρευμα'' σημαίνει ότι, οι γνωστοί από μακριά παράδοση, νομικοί κανόνες που 

εφαρμόζονται καθημερινά στις δοσοληψίες για τα οικονομικά αγαθά – τα εμπορεύματα 

– δεν ισχύουν οι ίδιοι για την εργασία, γιατί αυτή δεν είναι εμπόρευμα. Ο ν. 399/1947 

κήρυξε, ότι η εργασία δεν είναι οικονομικό αγαθό. Έχει δηλαδή ανάγκη από ιδιαίτερη 

νομική ρύθμιση, γιατί η εργασία – ολοφάνερα – είναι ο ίδιος ο άνθρωπος. Έστω και αν 

το δικαίωμα εργασίας του αρθρ. 22 § 1 δεν παρέχει αγώγιμη αξίωση για πρόσληψη σε 

συγκεκριμένη θέση εργασίας, αλλά έχει χαρακτήρα διακηρύξεως και κατευθυντήριας 

γραμμής προς  τη  νομοθετική  εξουσία,  παρά  ταύτα  είναι  βέβαιο  ότι  οι  παραπάνω 

συνταγματικές διατάξεις ωθούν τη νομολογική εξέλιξη του δικαίου της καταγγελίας σε 

ένα δίκαιο προστασίας της θέσης εργασίας. Ας σημειωθεί ότι μετά την αναθεώρηση του 

Συντάγματος, το άρθρο 25 περιέλαβε πλέον ρητά την αρχή της αναλογικότητας, την 

υποχρέωση δηλαδή να τηρείται προ παντός η αρχή του  ηπιότερου μέσου κατά την 

επιβολή περιορισμών στα ατομικά δικαιώματα.

11.2 Η απόλυση ως Ultima Ratio

Μία μερίδα της νομολογίας, προχωρώντας την τάση της αντικειμενικοποίησης 

του  συστήματος  ελέγχου  της  καταγγελίας  της  σύμβασης  εξαρτημένης  εργασίας 
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αορίστου χρόνου,  δεν  αρκείται  στη  διαπίστωση της  συνδρομής ενός  αντικειμενικού 

υπαγορευμένου  από  το  εύλογο  συμφέρον  του  εργοδότη  δικαιολογητικού  λόγου 

άσκησής  της,  αλλά  περαιτέρω  απαιτεί,  εξετάζοντας  ad hoc κάθε  συγκεκριμένη 

περίπτωση, η απόλυση να είναι όχι μόνο το πρόσφορο, αλλά και το αναγκαίο μέσο για 

την εξυπηρέτησή του, η λεγόμενη δηλαδή  ultima ratio.  Πρόκειται για ερμηνεία των 

κριτηρίων του άρθρου 281 ΑΚ υπό το πρίσμα της αρχής της αναλογικότητας, με την 

επιμέρους της μορφή της αρχής της αναγκαιότητας, σύμφωνα με την οποία ανάμεσα σε 

περισσότερα  εξ  ίσου  πρόσφορα  για  την  επίτευξη  ενός  σκοπού  μέσα  πρέπει  να 

επιλέγεται το ηπιότερο.

 Χαρακτηριστικότερο  πεδίο  πρακτικής  εφαρμογής  της  αρχής  του  έσχατου 

μέσου, χωρίς μάλιστα να εγείρεται καμία σημειωτέον αμφισβήτηση ως προς αυτό, είναι 

οι απολύσεις, που λαμβάνουν χώρα για οικονομοτεχνικούς λόγους, όπου ως ηπιότερο 

μέσο συνηθέστερα θεωρείται η μετάθεση, καθώς επίσης και η εισαγωγή της μερικής 

απασχόλησης, η θέση εν μέρει έν όλω του προσωπικού σε διαθεσιμότητα κ.λπ

Η καταγγελία της συμβάσεως εργασίας αποτελεί το τελευταίο, το έσχατο μέσο 

για την επίλυση μιας σύγκρουσης συμφερόντων. Η αρχή της Ultima – Ratio απαγορεύει 

μία απόλυση, όταν ηπιότερα μέσα είναι αρκετά για την προστασία των συμφερόντων 

του  εργοδότη.  Για  το  λόγο  αυτό  είναι  υποχρεωμένος  ο  εργοδότης  να  προβεί  σε 

προειδοποίηση  του  εργαζόμενου,  να  υπογραμμίσει  την  προσβάλλουσα  εργασιακή 

συμπεριφορά του τελευταίου και του επαπειλήσει τις έννομες συνέπειες. 

Αλλά  και  το  ηπιότερο  μέσο  της  ''προειδοποίησης''  του  εργαζομένου  είναι 

υποκείμενο ελέγχου από την αρχή της αναλογικότητας. Έτσι είναι άκυρη, ή ορθότερα, 

χωρίς  έννομες  συνέπειες,  όταν  ο  εργοδότης  προβαίνει  σ'  αυτή  χωρίς  να  υπάρχει 

σοβαρός λόγος προς τούτο και ταυτόχρονα προβαίνει  σε απειλή απόλυσης. Για την 

κατάφαση του επιτρεπτού ηπιότερων μέσων,  θα πρέπει  να  εξετάζεται  εάν,  κατά το 

χρονικό σημείο της ''προειδοποίησης'', μπορεί να προβλεφθεί για το επόμενο χρονικό 

διάστημα  να  αποκατασταθεί  η  εμπιστοσύνη  του  εργοδότη  στον  εργαζόμενο. 

Παράλληλα,  είναι  απαραίτητη  συνήθως  η  προειδοποίηση  ώστε  στο  μέλλον,  και  σε 

περίπτωση  συνέχισης  της  αντισυμβατικής  συμπεριφοράς,  να  μπορέσει  κανείς  να 

διαπιστώσει την απαιτούμενη αρνητική πρόγνωση επί της συνέχισης της εργασιακής 

σχέσης.

Το  γενικό  σύστημα  ελέγχου  χρήσης  του  δικαιώματος  της  καταγγελίας,  δεν 
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καθιερώνει το αιτιολογημένο της καταγγελίας και δεν είναι αντικειμενικό, γιατί προέχει 

η  διαπίστωση της επιλήψιμης πρόθεσης που δεν είναι  ανάγκη να συνιστά εμπάθεια 

αλλά αρκεί  και το  μη αρεστό κάποιας συμπεριφοράς του μισθωτού. Δεν είναι όμως 

ακραιφνώς  υποκειμενικό,  γιατί  η  απόδειξη  της  πρόθεσης  προκύπτει  και  από  την 

έλλειψη αντικειμενικού λόγου. Η ιδέα της διασφάλισης της θέσης του μισθωτού δεν 

είναι απούσα, γιατί πρέπει να γίνει στάθμιση των επιμέρους στοιχείων για να συναχθεί 

το ορθό συμπέρασμα. Νόμιμη είναι η απόλυση μισθωτού που δεν οφείλεται ούτε σε 

προσωπικούς λόγους ούτε σε οικονομικές δυσχέρειες αλλά αποφασίζεται από απλές 

επιχειρηματικές  εκτιμήσεις.  Το  σύστημα  συμπληρώνεται  με  την  επιβάρυνση  του 

μισθωτού με το  βάρος  της  απόδειξης,  γιατί  η  καταγγελία ως  δυνάμενη  να  ασκηθεί 

αναιτιολόγητα έχει το τεκμήριο της νομιμότητας. Όμως η εκ των πραγμάτων αναγκαία 

για τον εργοδότη αιτιολογημένη άρνηση των ισχυρισμών του μισθωτού οδηγεί σε  de 

facto κατανομή του βάρους απόδειξης.

Σημαντικές δυνατότητες για την ανάπτυξη σε διεθνές ή τουλάχιστον ευρωπαϊκό

επίπεδο ενός αποτελεσματικού νομικού πλέγματος που θα προστατεύει τον εργαζόμενο 

από  την  αυθαίρετη  και  αδικαιολόγητη  καταγγελία  δημιουργεί  η  θεώρηση  της 

καταγγελίας γενικά ως έσχατου μέσου (ultima ratio). Η θέση αυτή υπαγορεύεται από 

τις  κοινές  στον  ευρωπαϊκό  χώρο  έννοιες  της  καλής  πίστης,  της  αρχής  της 

αναλογικότητας και της ορθής στάθμισης των αντιτιθέμενων συμφερόντων εργοδότη-

εργαζομένων.  Στο  Ελληνικό  δίκαιο  η  νομολογιακή  διάπλαση  της  αρχής  αυτής 

στηρίζεται στο άρθρο  281 ΑΚ. Η Ελληνική νομολογία συμβάλλοντας αποφασιστικά 

στη διάπλαση και εξέλιξη του δικαίου της καταγγελίας σε δίκαιο προστασίας της θέσης 

εργασίας χρησιμοποίησε τη διάταξη του άρθρου 281 ΑΚ για να περιορίσει σημαντικά 

την ελευθερία καταγγελίας, ώστε παρά την απουσία ειδικών διατάξεων προστασίας του 

μισθωτού από την αυθαίρετη απόλυση, να μπορεί κανείς να πει πως η θέση εργασίας 

προστατεύεται σε σημαντικό βαθμό.  Το γεγονός μάλιστα ότι στο Ελληνικό δίκαιο ο 

κοινός νομοθέτης δεν έχει εξαρτήσει την καταγγελία της σύμβασης εργασίας από τον 

εργοδότη  από  ουσιαστικές  προϋποθέσεις,  η  τήρηση  των  οποίων  θα  αποτελούσε 

εγγύηση  ότι,  σε  κάθε  περίπτωση,  θα  λαμβάνονταν  υπόψη  και  τα  συμφέροντα  του 

εργαζομένου, καθιστά την υποταγή του τελευταίου στη νομική εξουσία του εργοδότη 

ακόμη εντονότερη.

Πράγματι  η  θεώρηση  της  σύμβασης  εργασίας  στα  πλαίσια  του  Ενοχικού 

Δικαίου, μέσω δηλαδή αρχών κοινών στις έννομες τάξεις των διαφόρων κρατών, μας 
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διδάσκει ότι με τη σύναψη μιας σύμβασης διαρκούς ενοχής (όπως είναι η σύμβαση 

εργασίας)  η  συμβατική  απαίτηση  της  καλής  πίστης  και  της  τήρησης  των 

συμφωνημένων  απαιτεί  από  τα  συμβαλλόμενα  μέρη  να  επιδείξουν  (μέσω  της 

συνεργασίας)  εκείνη  τη  συμπεριφορά  που  θα  διευκολύνει  την  εκπλήρωση  της 

σύμβασης. Επομένως ο εργοδότης οφείλει, προτού προβεί σε λύση της σύμβασης, να 

αναζητήσει ό,τι μέτρο θα διευκόλυνε τη συνέχιση της εκτέλεσης της σύμβασης, όπως 

π.χ. μεταβολή της σχέσης εργασίας, επαναπροσδιορισμό των καθηκόντων, μετάθεση σε

μια άλλη θυγατρική κ.λπ. Παρατηρούμε λοιπόν ότι η κοινή στις ευρωπαϊκές έννομες 

τάξεις  έννοια της καλής πίστης επιβάλλει τη θεώρηση της καταγγελίας ως  έσχατης 

λύσης, που  χωρεί  μόνο  όταν  έχουν  εξαντληθεί  όλες  οι  άλλες  δυνατότητες  προς 

συνέχιση  της  συμβατικής  σχέσης.  Η  αρχή  της  ultima ratio,  ακριβώς  λόγω  του 

γεγονότος ότι ήδη ενυπάρχει, έστω λανθάνουσα, στο Εργατικό Δίκαιο της ηπειρωτικής 

Ευρώπης, μπορεί να αποτελέσει βασική αρχή ικανή να χρησιμεύσει ως αφετηρία για 

περαιτέρω εξελίξεις στο δικαίωμα της καταγγελίας σε ευρωπαϊκή κλίμακα.

Η  αρχή  της  καταγγελίας  της  συμβάσεως  εργασίας,  την  οποία  η  Ελληνική 

νομολογία  φαίνεται  ότι  ''ανακάλυψε''  τα  τελευταία  χρόνια,  έχει  διαπλαστεί  από  τη 

Γερμανική νομολογία και θεωρία του εργατικού δικαίου πολύ καιρό τώρα. Σύμφωνα με 

τη νομολογία του ανωτάτου εργατικού ακυρωτικού δικαστηρίου της Γερμανίας, από τη 

συνταγματική αρχή της  αναλογικότητας  πηγάζει  το  Ultima – Ratio – Prinzip.  Στον 

ελληνικό  χώρο  η  υιοθέτηση  της  αρχής  της  ultima ratio από  πολλές  δικαστικές 

αποφάσεις σημαίνει ακόμα ένα σημαντικό βήμα προς την ενίσχυση της προστασίας της 

θέσης εργασίας. Οι αποφάσεις δεν αρκούνται απλά στη διαπίστωση ότι ο εργοδότης δεν 

κατήγγειλε  τη  σύμβαση  από  επιλήψιμα  κίνητρα  αλλά  από  συγκεκριμένους 

αντικειμενικούς  λόγους,  επιπλέον  ελέγχουν  τη  βαρύτητα  των  λόγων,  εξετάζουν  αν 

αυτοί καθιστούν πράγματι αναγκαία την απόλυση ή μπορούν να αντιμετωπιστούν με 

άλλα ηπιότερα μέσα. 

Η  αναγνώριση  της  αρχής  της  ultima ratio φανερώνει  τη  βασική  δικαιϊκή 

επιλογή να προτιμάται κάθε εναλλακτική λύση έναντι μιας απόλυσης. Πρόκειται για 

τη συγκεκριμένη έκφραση μιας γενικής τάσης στα πλαίσια του Εργατικού Δικαίου της 

ηπειρωτικής Ευρώπης: το δίκαιο τείνει προς την κατά το δυνατόν εξασφάλιση για τον 

εργαζόμενο της σταθερότητας της εργασιακής θέσης. Η επιβεβαίωση της τάσης αυτής 

μέσω της επικράτησης σε πανευρωπαϊκό επίπεδο της αντίληψης της καταγγελίας ως 

ultimum remedium (έσχατο  μέσο  θεραπείας)  θα  επέτρεπε  να  στηριχθούμε  σε 
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συγκεκριμένα επιτεύγματα των διαφόρων εθνικών δικαίων για να προωθήσουμε μια 

πραγματική εξέλιξη τόσο του δικαίου της καταγγελίας γενικά όσο και του ιδιαίτερα 

ουσιώδους  υπό  την  σημερινή  οικονομική  συγκυρία  συστήματος  της  απόλυσης  για 

οικονομικοτεχνικούς λόγους.

 11.3 Η καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος της καταγγελίας

 Η επιχειρησιακή επιλογή της απόλυσης είναι για τον μισθωτό αντικειμενικά 

επαχθής. Βάση κοινοτικών διατάξεων και των συμβατών μ' αυτές συνταγματικών, δεν 

πρέπει  να  είναι  υπέρμετρα  επαχθής.  Τούτο  σημαίνει  ότι  ο  εργοδότης  ενεργεί 

καταχρηστικά όταν απολύει το μισθωτό, αν και στα πλαίσια του κοινωνικοοικονομικού 

σκοπού  του  δικαιώματός  του,  δηλαδή  της  διοίκησης  της  επιχείρησής  του,  είχε  τη 

δυνατότητα να προβεί σε επιχειρησιακή επιλογή λιγότερο επαχθή (αρχή του έσχατου 

μέσου). 

Η  άσκηση  του  δικαιώματος  καταγγελίας  της  αορίστου  χρόνου  συμβάσεως 

εργασίας απαγορεύεται όταν υπερβαίνει προφανώς τα τιθέμενα από το άρθρο 281 Α.Κ. 

αντικειμενικά όρια. Στην περίπτωση αυτή η καταγγελία είναι άκυρη και θεωρείται ως 

μη γενόμενη, με αποτέλεσμα να καθίσταται ο εργοδότης υπερήμερος περί την αποδοχή 

των  υπηρεσιών  του  μισθωτού  και  να  υποχρεούται  σε  καταβολή  των  μισθών  του. 

Ειδικώς επί απολύσεων που οφείλονται σε οικονομοτεχνικούς λόγους η απόφαση του 

εργοδότη να ανταπεξέλθει με τον τρόπο αυτό στον παραπάνω σκοπό, δεν ελέγχεται από 

τα δικαστήρια από πλευράς σκοπιμότητας ή αναγκαιότητας. Η στάθμιση αυτή ανήκει 

στον  εργοδότη,  που  έχει  υπόψιν  του  όλα τα  στοιχεία  της  επιχείρησής  του  και  της 

αγοράς. Η καταγγελία όμως της εργασιακής σχέσεως, που αποτελεί το  έσχατο μέσο 

αντιμετώπισης των προβλημάτων της επιχείρησης, ελέγχεται από τα δικαστήρια από 

την  άποψη  της  καταχρηστικής  άσκησης  του  σχετικού  δικαιώματος  του  εργοδότη, 

δηλαδή αν η καταγγελία ήταν αναπόφευκτη ή θα ήταν δυνατή για  τον εργοδότη η 

επίτευξη  του  επιδιωκομένου  σκοπού  της  αναδιάρθρωσης  των  υπηρεσιών  της 

επιχείρησής  του  με  την  λήψη  άλλων  ηπιότερων  μέσων,  όπως  απασχόληση  του 

μισθωτού σε άλλη θέση, ή μερική απασχόληση, ακόμη και με τη χρήση της λεγόμενης 

τροποποιητικής  καταγγελίας  της  σύμβασης  εργασίας.  Η επιλογή  προς  απόλυση του 

συγκεκριμένου  μισθωτού  πρέπει  και  αυτή  να  πραγματοποιείται  βάση  των 

αντικειμενικών κριτηρίων του άρθρου  281 Α.Κ. και από την άποψη αυτή ελέγχεται 

δικαστικώς. Ο εργοδότης κατά την επιλογή του απολυτέου μεταξύ των εργαζομένων 

που ανήκουν στην ίδια  κατηγορία και  ειδικότητα και  είναι  του ιδίου επιπέδου από 
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άποψη ικανότητας, προσόντων και υπηρεσιακής αποδόσεως, οφείλει να λάβει υπόψιν 

του και να συνεκτιμήσει τα κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια της αρχαιότητας, της 

ηλικίας, της οικογενειακής κατάστασης κάθε μισθωτού και τη δυνατότητα ευρέσεως 

από αυτόν άλλης εργασίας.

Ο  δικαστικός  έλεγχος  μέσω  του  281 ΑΚ  χωρεί  παρά  το  γεγονός  ότι  η 

καταγγελία της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου είναι κατά το ελληνικό δίκαιο 

αναιτιώδης δικαιοπραξία. Με βάση το άρθρο αυτό η καταγγελία όχι μόνο απαγορεύεται 

όταν  σε  αυτήν  ωθείται  ο  εργοδότης  από  επιλήψιμα κίνητρα (αρνητική προστασία), 

αλλά απαιτείται επιπλέον η συνδρομή συγκεκριμένων λόγων (λόγοι που αφορούν στο 

πρόσωπο  του  μισθωτού  ή  οικονομικοτεχνικοί  λόγοι),  που  να  τη  δικαιολογούν 

προκειμένου να κριθεί νόμιμη (θετική προστασία). Έτσι καταχρηστική και επομένως 

άκυρη  δεν  είναι  μόνο  η  κακόβουλη  αλλά  και  η  αντικειμενικά  αδικαιολόγητη 

καταγγελία,  δηλαδή  η  καταγγελία  εκείνη,  που  χωρίς  να  είναι  κατ'  ανάγκη 

χρωματισμένη  από  επιλήψιμα  κίνητρα  του  εργοδότη  (π.χ.  εκδίκηση,  εμπάθεια)  δεν 

στοχεύει στην προστασία δικαιολογημένων συμφερόντων του τελευταίου, η οποία κατά 

συνέπεια  σύμφωνα  με  τη  νομολογία  "δεν  δικαιολογείται  από  το  καλώς  νοούμενο 

επαγγελματικό συμφέρον του εργοδότη".

 Βασικό κριτήριο ελέγχου της κατάχρησης δικαιώματος κατά το 281 ΑΚ είναι η 

έννοια της καλής πίστης που επιβάλλει τον παραπάνω περιορισμό στην άσκηση του 

δικαιώματος της εργοδοτικής καταγγελίας παρουσιάζοντάς την ως το αποτέλεσμα της 

στάθμισης των συγκρουόμενων συμφερόντων των μερών της εργασιακής σχέσης. Ο 

ρόλος της έννοιας της καλής πίστης στο δίκαιο της καταγγελίας δεν καταδεικνύεται 

μόνο  από  την  επιλογή  της  ελληνικής  νομολογίας  να  ελέγχει  το  επιτρεπτό  της 

καταγγελίας με το 281 ΑΚ. Ακόμα και σε χώρες όπου ο νομοθέτης με ειδικές ρυθμίσεις 

(π.χ. ο γερμανικός ΚSchG) προστατεύει τη θέση του εργαζομένου υλοποιώντας έτσι 

συνταγματικές  επιταγές,  οι  οποίες  είτε  προκύπτουν  από  ρητές  διατάξεις  του 

Συντάγματος,  είτε  συνάγονται  από  τη  συνταγματικά  κατοχυρωμένη  αρχή  του 

κοινωνικού  κράτους,  γίνεται  δεκτό  πως  οι  ρυθμίσεις  αυτές  αποτελούν 

συγκεκριμενοποίηση των επιταγών της καλής πίστης.

Στο Γαλλικό δίκαιο, για τη λύση της εργασιακής σχέσης από την πλευρά του 

εργοδότη, απαιτείται τη συνδρομή ενός λόγου ''πραγματικού'' και ''σοβαρού''. Ο όρος 

''σοβαρός'' υποδηλώνει ότι τα περιστατικά που υποβάλλονται ως αιτία της καταγγελίας 

41



θα πρέπει να έχουν μια ορισμένη βαρύτητα για να δικαιολογήσουν την απόλυση. Η 

διαπίστωση ενός σοβαρού λόγου για τη λύση της εργασιακής σχέσης, απαιτεί από το 

δικαστή μια στάθμιση των συγκρουόμενων συμφερόντων, εν όψει των συνθηκών της 

συγκεκριμένης  ατομικής  περίπτωσης.  Και  στις  απολύσεις  για  ατομικούς  λόγους, 

απαιτείται να υπάρχει ανάμεσα στο παράπτωμα του εργαζόμενου και στην καταγγελία 

ως  κύρωση,  μια  εύλογη  σχέση.  Η  αντίδραση  του  εργοδότη  δεν  πρέπει  να  είναι 

υπερβολική (δυσανάλογη) σε σχέση με το παράπτωμα του εργαζόμενου. Ένα  ελαφρύ 

πταίσμα (faute legere) από την πλευρά του εργαζόμενου δεν αρκεί για να δικαιολογήσει 

την απόλυση.

Καταχρηστική  άσκηση  του  δικαιώματος  της  καταγγελίας  υπάρχει,  όταν  τα 

κίνητρά της, αλλά και οι συνέπειές της, είναι τέτοιας μορφής, ώστε εκτιμωμένων των 

συγκεκριμένων κάθε φορά περιστατικών με βάση τις αρχές της καλής πίστης κ.λπ. να 

μπορεί να υποστηριχθεί ότι ο καταγγέλλων καταχράστηκε του οικείου δικαιώματός του. 

Δεν  αρκεί  λοιπόν  ότι  η  καταγγελία  οδηγεί  σε  ανεπιεική  αποτελέσματα,  λ.χ.  ότι 

εμποδίζει τον εργαζόμενο να αποκτήσει ωφελήματα, που θα αποκτούσε τυχόν από τη 

διατήρηση  της  εργασιακής  σύμβασης,  ούτε  είναι  απαραίτητο  το  στοιχείο  της 

κακοβουλίας,  του  οποίου  άλλωστε  η  συνδρομή  ως  του  μοναδικού  σκοπού  της 

καταγγελίας,  είναι  πολύ  σπάνια στην πράξη.  Από την  άλλη,  θα  πρέπει  πάντοτε  να 

ερευνάται εάν η καταγγελία (όταν βεβαίως γίνεται από τον εργοδότη) αποτελεί το μόνο 

μέσο για την αληθή και πραγματική εξυπηρέτηση των συμφερόντων της εργοδοτικής 

επιχειρήσεως,  ή  τα  εργοδοτικά  συμφέροντα  μπορούν  εξίσου  να  ικανοποιηθούν  με 

ηπιότερα  της  απολύσεως  μέτρα.  Και  τούτο,  διότι  η  καταγγελία  της  συμβάσεως 

εργασίας, εν όψη των επαχθών συνεπειών που προκαλεί στον εργαζόμενο, θα πρέπει να 

επιλέγεται  ως  το  έσχατο  μέσο  (Ultima ratio)  για  την  εξυπηρέτηση  των  αληθών 

συμφερόντων του εργοδότη, ώστε η επιλογή της στην αντίθετη περίπτωση να θεωρείται 

καταχρηστική. Πάντως, όταν ο εργοδότης επικαλείται ένα λόγο που έχει σχέση με την 

ικανότητα  εργασίας  του  εργαζομένου ή  γενικότερα με  τα δικά  του δικαιολογημένα 

συμφέροντα και ο εργαζόμενος αντιπροτείνει το αντίθετο, εναπόκειται στο δικαστήριο 

να  ελέγξει  την  αλήθεια  και  βασιμότητα  των  εκατέρωθεν  ισχυρισμών  και  να 

αξιολογήσει  εκείνο  από  τα  συμφέροντα  που  αξίζει  να  προστατευθεί  στην  κάθε 

συγκεκριμένη περίπτωση.

Στην  πιο  εξελιγμένη  μορφή του  ο  έλεγχος  της  καταχρηστικής  άσκησης  του 

δικαιώματος καταγγελίας βασίζεται στην αντικειμενική της αξιολόγηση, με άλλα λόγια, 
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στο  άν  διακαιολογείται  ή  όχι  η  απόλυση  από  τα  αντικειμενικά  συμφέροντα  της 

επιχείρησης. Οι  αντικειμενικοί  λόγοι  που  δικαιολογούν  την  απόλυση  αναφέρονται, 

σύμφωνα με μια παραδοσιακή διάκριση, είτε στο πρόσωπο του μισθωτού, όπως είναι η 

ανικανότητά του για εργασία και η συμπεριφορά του στην επιχείρηση (ατομικοί λόγοι), 

είτε  στην  οικονομική  ή  την  τεχνική  κατάσταση  της  επιχείρησης  (οικονομοτεχνικοί 

λόγοι). Επόμενο στάδιο, αποτέλεσε η ρητή νομοθετική ρύθμιση, με την υπαγωγή της 

άσκησης  του  δικαιώματος  της  καταγγελίας  στην  ανάγκη  να  αιτιολογείται  από 

ορισμένους λόγους από την ύπαρξη των οποίων εξαρτάται το κύρος της. Πρωτοπόρος 

στην  εξέλιξη  αυτή,  υπήρξε  η  Δυτική  Γερμανία,  που  η  νομοθεσία  της  αποτελεί  το 

πρότυπο  σ'  αυτού  του  είδους  τη  μεθόδευση  για  τον  περιορισμό  της  άσκησης  του 

δικαιώματος καταγγελίας.

11.4 Ηπιότερα μέτρα αποφυγής της απόλυσης

Κατά τη νομολογία, ηπιότερα από την απόλυση μέτρα, τα οποία μπορούν να 

θεωρηθούν εξ ίσου πρόσφορα για την ικανοποίηση των εύλογων συμφερόντων του 

εργοδότη και την ίδια στιγμή να αποτρέψουν την καταγγελία της εργασιακής σύμβασης 

είναι οι προβλεπόμενες από το πειθαρχικό δίκαιο της εκμετάλλευσης ποινές, όπως η 

προειδοποίηση,  η  επίπληξη  κ.λπ.  με  την  απαραίτητη  ωστόσο  προϋπόθεση  ότι  η 

διασαλευθείσα  μεταξύ  εργοδότη  και  εργαζόμενου  σχέση  εμπιστοσύνης  μπορεί  να 

αποκατασταθεί με τον τρόπο αυτό και δεν έχει κλονιστεί κατά τρόπο ανεπανόρθωτο, 

ειδικά  μάλιστα  αν  στο  παρελθόν  παρόμοια  περιστατικά  είχαν  αντιμετωπιστεί 

πειθαρχικά και δεν υφίσταται αντικειμενικός δικαιολογητικός λόγος για μία απόκλιση 

από την περπατημένη πρακτική, επίσης η μετάθεση, η ανάθεση άλλων καθηκόντων 

κ.λπ.

 Ενδεικτικά ηπιότερα μέτρα, που θα μπορούσαν να ληφθούν πριν την απόλυση 

είναι:

1. Η προειδοποίηση (abmahnung), ως ηπιότερο από την καταγγελία  

μέτρο.

Όταν το λόγο της καταγγελίας αποτελεί συμπεριφορά του εργαζόμενου 

αντίθετη προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, ο εργοδότης οφείλει, κατά κανόνα, πριν 

προσφύγει στο πλέον δραστικό και επαχθές για τον εργαζόμενο μέτρο, την καταγγελία, 

να αποδοκιμάσει τη συγκεκριμένη συμπεριφορά, δηλώνοντας συγχρόνων ως ότι αυτή 

δε θα παραμείνει χωρίς συνέπειες για την εργασιακή σχέση, σε περίπτωση συνέχισης ή 

επανάληψής της. Με το μέτρο αυτό, αφενός επισημαίνει τον αντισυμβατικό χαρακτήρα 
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της  συγκεκριμένης  ενέργειας,  αποτρέποντας  έτσι  την  εντύπωση  ενδεχομένως  του 

εργαζόμενου ότι η ενέργειά του είναι σύμφωνη με τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή 

ότι εν πάση περιπτώσει δεν τη θεωρεί τόσο σοβαρή, ώστε να προκαλέσει τη λύση της 

σύμβασης και αφετέρου του παρέχει μια τελευταία ευκαιρία να συμμορφωθεί με τις 

συμβατικές  του  υποχρεώσεις.  Η  προειδοποίηση,  αποτελεί  την  ''κίτρινη  κάρτα'',  την 

οποία,  σε  περίπτωση  συνέχισης  ή  επανάληψης  της  αντισυμβατικής  συμπεριφοράς, 

ακολουθεί η ''κόκκινη κάρτα'', η καταγγελία.

Η προειδοποίηση ως ηπιότερο μέτρο δεν απαιτείται σε κάθε περίπτωση 

να  προηγείται  της  καταγγελίας,  όταν  ο  λόγος  της  έχει  σχέση  με  αντισυμβατική 

συμπεριφορά του άλλου μέρους π.χ. υπεξαίρεσης χρημάτων της επιχείρησης, όπου η 

συγκεκριμένη ενέργεια επιτρέπει άμεσα την προσφυγή στην καταγγελία.

Η  προειδοποίηση  είναι  κατά  κανόνα  αναγκαία  στις  περιπτώσεις 

παράβασης των κύριων υποχρεώσεων, που απορρέουν από τη σύμβαση εργασίας (πχ. 

άρνηση  παροχής  εργασίας,  πλημμελής  εκπλήρωση,  καθυστέρηση  στην  έναρξη  της 

εργασίας  ή  αποχώρηση  από  αυτή  νωρίτερα,  αυθαίρετες  απουσίες),  ή  παρεπόμενων 

υποχρεώσεων, που συνδέονται στενά με τις κύριες και εξασφαλίζουν την προσήκουσα 

εκπλήρωσή τους (π.χ. υποχρέωση ενημέρωσης του εργοδότη σε περίπτωση ασθένειας ή 

προξένησης βλάβης στα υλικά ή στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης). Αντίθετα είναι 

περιττή στις περιπτώσεις παρεπόμενων υποχρεώσεων που κλονίζουν την αναγκαία για 

την ομαλή συνεργασία των μερών σ χ έ σ η ε μ π ι σ τ ο σ ύ ν η ς, (π.χ. παράβαση της 

υποχρέωσης πίστης, διάπραξη ποινικών αδικημάτων σε βάρος του εργοδότη κ.ά).
 

                      2. Οι πειθαρχικές ποινές, ως ηπιότερο μέτρο

Ιδιαίτερο  ενδιαφέρον  τόσο  από  δογματική,  όσο  και  από  πρακτική 

σκοπιά, παρουσιάζει το ζήτημα αν στον κατάλογο των ηπιότερων από την καταγγελία 

μέτρων  μπορούμε  να  εντάξουμε  τις  προβλεπόμενες  στον  κανονισμό  εργασίας 

πειθαρχικές  ποινές  (προφορική  ή  έγγραφη  παρατήρηση,  επίπληξη,  πρόστιμο, 

προσωρινή παύση), με συνέπεια η προσφυγή στην έκτακτη καταγγελία, που αποτελεί 

το  έσχατο  μέσο,  να  μην  είναι  δυνατή,  όταν  στη  συγκεκριμένη  περίπτωση  τα 

επιδιωκόμενα με αυτή συμφέροντα του εργοδότη μπορούν εξίσου αποτελεσματικά να 

αντιμετωπιστούν με την επιβολή πειθαρχικής ποινής. 

Το Ν.Δ. 3789/1957 δεν προβλέπει την απόλυση ως πειθαρχική ποινή και 

σύμφωνα με  την  ορθότερη άποψη,  αυτή  δεν  αποτελεί  επιτρεπτό  πειθαρχικό  μέτρο. 

Επομένως, όρος κανονισμού εργασίας που προβλέπει την απόλυση ως πειθαρχική ποινή 
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είναι  άκυρος.  Στην περίπτωση που την  αιτία  της  καταγγελίας  αποτελεί  η  διάπραξη 

σοβαρού  πειθαρχικού  παραπτώματος,  η  καταγγελία  δεν  προσλαμβάνει  ''κυρωτικό'' 

χαρακτήρα, δεν μετατρέπεται σε πειθαρχική ποινή, αλλά διατηρεί το χαρακτήρα της ως 

μέσου απαλλαγής του εργοδότη από μια διαρκή συμβατική δέσμευση, προφυλάσσοντάς 

τον έτσι από τους κινδύνους που εγκυμονεί γι' αυτόν η συνέχισή της.

Η διάπραξη από το μισθωτό πειθαρχικού παραπτώματος, ακόμη και αν 

αυτό  δικαιολογεί  την  καταγγελία  της  συμβάσεώς  του,  κατά  την  ειδική  πρόβλεψη 

σχετικής  διατάξεως,  δεν  μπορεί  να  εξομοιωθεί  με  ποινικό  αδίκημα.  Συνεπώς,  σε 

περίπτωση απόλυσης του μισθωτού για τέτοιο παράπτωμα, πρέπει  να καταβληθεί η 

αποζημίωση που προβλέπει ο νόμος, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά είτε στο νόμο είτε 

στον κανονισμό του εργοδότη, αν ο τελευταίος αυτός έχει ισχύ νόμου. Εξαίρεση στον 

κανόνα, αποτελεί η περίπτωση να είναι το πειθαρχικό παράπτωμα και ποινικό αδίκημα 

για το οποίο έχει απαγγελθεί κατηγορία σε βαθμό πλημμελήματος.

 Η καταγγελία δεν επιδιώκει τον κολασμό, την τιμωρία του εργαζόμενου, 

επειδή  αυτός με τη συμπεριφορά του προσέβαλε την πειθαρχία και την εσωτερική τάξη 

της εκμετάλλευσης, αλλά στοχεύει στο να αποτρέψει μελλοντικές βλαπτικές επιδράσεις 

στη λειτουργία της εργασιακής σχέσης. Το σκοπό αυτό μόνο έμμεσα, κατ' αποτέλεσμα, 

υπηρετούν οι πειθαρχικές ποινές,  οι  οποίες ως κύριο στόχο έχουν τον κολασμό του 

εργαζόμενου.

3. Δυνατότητα απασχόλησης του εργαζόμενου σε άλλη θέση με 

τους ίδιους όρους εργασίας  -  Η μετάθεση προηγείται της απόλυσης.

Ο κανόνας ''η μετάθεση προηγείται της απόλυσης'', ως έκφραση 

της αρχής της αναλογικότητας, προϋποθέτει για την εφαρμογή του ότι κατά το χρόνο 

της  απόλυσης  υπάρχει  στην  επιχείρηση  μια  κενή θέση  εργασίας,  την  οποία  ο 

εργαζόμενος που απειλείται με απόλυση, εν όψει της ειδικότητας, των γνώσεων και 

ικανοτήτων  του,  είναι  κατάλληλος  να  πληρώσει.  Ο  εργοδότης  δεν  υποχρεούται  να 

δημιουργήσει  μια  νέα  θέση  εργασίας  για  να  αποτρέψει  την  επιβαλλόμενη  από  τις 

επιχειρησιακές ανάγκες απόλυση του εργαζομένου.

4. Δυνατότητα απασχόλησης του εργαζόμενου σε άλλη θέση με 

μεταβολή (δυσμενέστερη) των όρων εργασίας  -  Η τροποποίηση της σύμβασης ως  

ηπιότερο από την απόλυση μέτρο. 

Η καταγγελία δεν είναι καταχρηστική, στην περίπτωση που είναι 

μεν δυνατή η συνέχιση της απασχόλησης του εργαζόμενου, και επομένως η παραμονή 
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του στην επιχείρηση,  πλην όμως αυτή προϋποθέτει  την  τροποποίηση των όρων της 

σύμβασής του. Την τροποποίηση του περιεχομένου της σύμβασης, και αν ακόμη την 

προτιμά αντί της απόλυσης ο εργαζόμενος, δεν είναι σύμφωνο με τις αρχές της καλής 

πίστης και της ελευθερίας των συμβάσεων να την αξιώσει από τον εργοδότη.

Η νομολογία, για να αποκλείσει την τροποποίηση των όρων της 

σύμβασης από τον κατάλογο των ηπιότερων μέσων, επικαλείται τις αρχές της καλής 

πίστης και της ελευθερίας των συναλλαγών, θεωρεί ότι δεν συμβιβάζεται με τις αρχές 

αυτές ο εξαναγκασμός του εργοδότη να αποδεχθεί την τροποποίηση της σύμβασης ως 

ηπιότερο μέτρο.  Ομοίως,  ο  εργαζόμενος δεν μπορεί  να αντλήσει  από την αρχή της 

αναλογικότητας  μια  αγώγιμη  αξίωση  εναντίον  του  εργοδότη  με  περιεχόμενο  τον 

εξαναγκασμό του τελευταίου να συναινέσει σε μια τροποποίηση των όρων εργασίας 

αντί να προσφύγει στην καταγγελία. 

5. Δυνατότητα  απασχόλησης  του  εργαζόμενου  ύστερα  από 

μετεκπαίδευση ή επιμόρφωση.

 Η  αρχής  της  αναλογικότητας  αποκλείει  την  προσφυγή  στην 

καταγγελία, όταν είναι δυνατή η συνέχιση της απασχόλησης του εργαζόμενου κατόπιν 

μετεκπαίδευσης ή επιμόρφωσής του. Έτσι, η εισαγωγή νέων μεθόδων εργασίας ή νέων 

μηχανημάτων δεν δικαιολογεί, δίχως άλλο, την απόλυση όσων εργαζομένων μπορούν 

να απασχοληθούν στα νέα μηχανήματα, ύστερα από κατάλληλη εκπαίδευση σ' αυτά. 

Όμως,   το  γεγονός  και  μόνο  ότι  είναι  δυνατή  η  συνέχιση  της  απασχόλησης  του 

εργαζόμενου κατόπιν κατάλληλης μετεκπαίδευσης ή επιμόρφωσης δεν αρκεί  για  να 

αποκλείσει  το δικαίωμα του εργοδότη να προσφύγει  στην καταγγελία.  Η κρίση,  αν 

μπορεί  να  αξιώσει  κανείς  από  τον  εργοδότη  να  αντιμετωπίσει  τις  επιχειρησιακές 

ανάγκες  με  κατάλληλα  μέτρα,  επανεκπαιδεύοντας  και  επιμορφώνοντας  τους 

εργαζόμενους, εξαρτάται από τη συνολική εκτίμηση των συνθηκών της συγκεκριμένης 

περίπτωσης και απαιτεί  μια στάθμιση των συγκρουόμενων συμφερόντων των μερών 

της εργασιακής σχέσεις.

6. Μερική απασχόληση.

Όταν,  εξαιτίας  των  επιχειρηματικών  μέτρων  του  εργοδότη  η 

δυνατότητα  απασχόλησης  του  εργαζόμενου  δεν  εκλείπει  παντελώς,  παρά  μόνο 

περιορίζεται, ο εργοδότης οφείλει, πριν προσφύγει στην καταγγελία, να προτείνει στον 

εργαζόμενο τη συνέχιση της απασχόλησής του με μείωση του χρόνου εργασίας.
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7. Κατάργηση υπερωριακής εργασίας.

Η κατάργηση των υπερωριών αποτελεί πρόσφορο μέσο για την 

αντιμετώπιση  των  αναγκών  της  επιχείρησης,  στις  περιπτώσεις  που  ως  αιτία  της 

καταγγελίας εμφανίζεται η μείωση των εργασιών της επιχείρησης. Πρέπει πάντως να 

παρατηρηθεί,  ότι  το  γεγονός  και  μόνο  ότι  παρέχεται  υπερωριακή  εργασία  σε  μια 

συγκεκριμένη  επιχείρηση  δεν  καθιστά,  σε  κάθε  περίπτωση,  αδικαιολόγητες  τις 

απολύσεις,  στις  οποίες προβαίνει  ο  εργοδότης  για  να αντιμετωπίσει  τη μείωση των 

εργασιών. Η αρχή της αναλογικότητας επιβάλλει στον εργοδότη την υποχρέωση όχι 

μόνο  να  καταργήσει  την  υπερωριακή  εργασία,  αλλά  και  να  μειώσει  το  χρόνο  της 

κανονικής (πλήρους) απασχόλησης όλου του προσωπικού, μειώνοντας αντίστοιχα τις 

αποδοχές, όταν, με το ηπιότερο αυτό μέτρο μπορεί να αποφευχθεί η απόλυση ενός ή 

περισσοτέρων εργαζομένων.

8. Διαθεσιμότητα. 

Οι  επιχειρήσεις  και  εκμεταλλεύσεις,  μπορούν,  αντί  της 

καταγγελίας της σύμβασης εργασίας, να θέτουν σε διαθεσιμότητα τους μισθωτούς τους, 

η οποία δεν μπορεί να υπερβεί συνολικά τους τρεις (3) μήνες ετησίως.

Ο νόμος  118/1945,  έδιδε  σαφώς την  έννοια  του πλεονάζοντος 

προσωπικού στην παρ. 2 του άρθρ. 9, σύμφωνα με την οποία, οι επιχειρήσεις εφόσον ο 

κύκλος εργασιών τους δεν επέτρεπε την απασχόληση όλου ή μέρος του προσωπικού 

τους, μπορούσαν να θέτουν σε διαθεσιμότητα τους μισθωτούς αυτούς.  Στην παρ. 1 του 

άρθρ.  9 του ν.  118/1945, πλεονάζον προσωπικό θεωρείται το προσωπικό εκείνο, του 

οποίου δεν επιτρέπει την απασχόληση ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης.

Τα θέματα που αφορούν τη διαθεσιμότητα των μισθωτών, έχουν 

θεσμοθετηθεί σε νέα βάση με τον πρόσφατο εργασιακό νόμο 3846/2010. Για να είναι 

έγκυρη η θέση των μισθωτών σε διαθεσιμότητα, πρέπει να συντρέχουν οι εξής τρεις 

προϋποθέσεις:  α)  Να  υπάρχει  περιορισμός  της  οικονομικής  δραστηριότητας  της 

επιχείρησης, β) Η θέση των μισθωτών σε διαθεσιμότητα να γίνει εγγράφως, και γ) Να 

προηγηθεί  διαβούλευση  του  εργοδότη  με  τους  νόμιμους  εκπροσώπους  των 

εργαζομένων. 

12. Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Αρκετές  δικαστικές  αποφάσεις,  υιοθετώντας  θέσεις  της  θεωρίας,  έκαναν 

σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση ενίσχυσης της προστασίας της θέσης εργασίας 
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που  παρέχει  η  νομολογία  μέσω  της  ΑΚ  281.  Οι  αποφάσεις  αυτές,  ελέγχοντας  τη 

βαρύτητα των λόγων που οδήγησαν τον εργοδότη στην απόφασή του να καταγγείλει τη 

σύμβαση εργασίας,  εξετάζουν  αν  οι  λόγοι  αυτοί  καθιστούν πράγματι  αναγκαία  την 

απόλυση. Ερευνούν δηλαδή, εφόσον υπάρχει σχετικός ισχυρισμός του εργαζόμενου, αν 

είναι δυνατή η αντιμετώπισή τους με άλλα, ηπιότερα μέτρα, οπότε στην περίπτωση 

αυτή, η προσφυγή στο επαχθέστερο για τον εργαζόμενο μέτρο, την απόλυση, δεν είναι 

θεμιτή.

Η  καταγγελία  που  δεν  χρησιμοποιείται  ως  έσχατο  μέσο  θεωρείται 

καταχρηστική. Είναι πολλές οι περιπτώσεις όπου η αμηχανία της νομολογίας, η οποία 

μη δυνάμενη να παραβεί την σαφή επιταγή του Νομικού Κανόνα, αλλά ούτε και να 

αγνοήσει την πραγματικότητα, καταφεύγει πολλές φορές σε επικριτικές λύσεις. Έτσι, 

ορισμένες αποφάσεις Δικαστηρίων, όπου με βάση ουσιώδη γεγονότα θα μπορούσε να 

θεμελιωθεί  καταχρηστικότητα,  εν  τούτοις  δέχτηκαν  ως  έγκυρη  την  απόλυση,  με 

αιτιολογία  ότι  εξέλιπε  η  αρμονία  στις  σχέσεις  εργοδότη  και  μισθωτού,  καθίσταται 

πλέον αδύνατη η συνέχιση της εργασιακής σχέσης. Στις περιπτώσεις αυτές, η δοθείσα 

λύση  ανταποκρίνεται  μάλλον  στην  διαπιστωθείσα  πραγματική  κατάσταση.  Το 

δικαστήριο δεν θέλησε να διατηρήσει τεχνιτώς στη ζωή σχέση την οποία διεπίστωσε ότι 

είναι ουσιαστικά νεκρή. Εξάλλου χαρακτηριστικές περιπτώσεις που κατά τη νομολογία 

θεωρήθηκαν  έγκυρες  απολύσεις είναι οι απολύσεις  i) λόγω έλλειψης συνεργασίας με 

συναδέλφους  ή  για  αποκατάσταση  αρμονικής  συνεργασίας,  εφόσον  προβάλλονται 

δυσμενείς επιδράσεις στην εργασιακή σχέση  ii) λόγω απουσίας, έστω και αν οφείλεται 

σε ασθένεια του μισθωτού,  iii)  λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς προς προϊστάμενο 

συνάδελφο,  iv) λόγω έλλειψης συγκεκριμένου στοιχείου που να θεμελιώνει επιλήψιμη 

συμπεριφορά του εργοδότη , έστω και αν αυτός δεν πρόβαλε κάποιο σαφή λόγο για την 

απόλυση,  v)   λόγω άσκησης πολιτικής δραστηριότητας που δημιούργησε προβλήματα 

στην απρόσκοπτη λειτουργία της επιχείρησης,  vi) λόγω γενικότερου κλονισμού της 

εμπιστοσύνης  και  έλλειψης δυνατότητας  συνεργασίας,  γεγονός  που ενδεχομένως να 

δικαιολογεί τη δεύτερη καταγγελία μετά την ακύρωση της πρώτης.

Την  αρχή  ότι  η  καταγγελία  πρέπει  να  χρησιμοποιείται  ως  έσχατο  μέσο 

αποδέχεται  βαθμηδόν  και  η  νομολογία.  Παρά  τους  αρχικούς  δισταγμούς  του  ΑΠ, 

νεότερες  αποφάσεις  έκριναν ότι  είναι  καταχρηστική η καταγγελία όταν η λύση της 

συμβάσεως δεν επιβάλλεται για τη θεραπεία των αναγκών της εκμεταλλεύσεως, αλλά η 

κατάσταση μπορεί να αντιμετωπιστεί με άλλα ηπιότερα μέσα, π.χ. με την αφαίρεση 

48



συγκεκριμένων καθηκόντων από το μισθωτό ή με τη μετάθεσή του.  Δηλαδή ο ΑΠ. 

θεωρεί την καταγγελία ως έσχατο μέσο, το οποίο πρέπει να χρησιμοποιείται μετά την 

άρνηση  του  μισθωτού  να  δεχθεί  μία  (συνήθως  βλαπτική)  μεταβολή  των  όρων 

εργασίας του. Μάλιστα κατά την απόφαση 279/1996 του ΑΠ το δικαστήριο κατά τον 

έλεγχο της τυχόν καταχρηστικής ασκήσεως του δικαιώματος καταγγελίας ελέγχει τον 

αιτιώδη σύνδεσμο των τεχνικοοικονομικών λόγων (που προκάλεσαν την καταγγελία) 

και  της  καταγγελίας  ''ως  εσχάτου  μέσου  αντιμετωπίσεως  των  προβλημάτων  της 

επιχειρήσεως''.  Από την άλλη, η αξιούμενη εύνοια στον εργαζόμενο, σε μια διαφορά 

του  με  τον  εργοδότη,  προϋποθέτει  την  ύπαρξη  της  επιχείρησης.  Η  εύνοια  στον 

εργαζόμενο σε μια επιχείρηση που πεθαίνει είναι κενό γράμμα. Εύνοια δηλαδή χωρίς 

ουσιαστικό  αποτέλεσμα.  Επομένως,  λογικό  είναι  το  δικαίωμα  του  εργοδότη  να 

προστατεύσει την επιχείρηση από την καταστροφή, για να έχει νόημα η υποχρέωσή του 

να προσφέρει εργασία και μεροκάματο.

Ομοίως, ο Άρειος Πάγος δέχθηκε την δυνατότητα έγκυρης λύσης της σχέσης 

λόγω  ψυχρότητας  μεταξύ  του  μισθωτού  και  του  εργοδότη  (Α.Π.  768/74,  ΕΕΔ  33, 

1443).  Πέραν  αυτού  όμως,  αποδέχθηκε  ότι  η  γενόμενη  νέα  καταγγελία  από  τον 

εργοδότη, κατόπιν ακύρωσης καταγγελίας σχέσης εργασίας ως καταχρηστικής, είναι 

έγκυρη,  διότι  έγινε  για  την  προστασία  των  συμφερόντων  (του  εργοδότη),  με 

αποκλειστικό  σκοπό  την  παύση  της  υπερημερίας  (με  αντίστοιχη  υποχρέωση  του 

εργοδότη την καταβολή μισθών), αφού η επαναπρόσληψη (του μισθωτού), ως τρόπος 

παύσεως  αυτής  αποκλείονταν,  λόγω  της  δημιουργηθείσας  οξύτητας  στις  σχέσεις 

(εργοδότη  και  μισθωτού),  συνεπεία  των  επανειλημμένων  δικών,  σχετικών  προς  το 

κύρος της πρώτης καταγγελίας (Α.Π. 361/75, ΕΕΔ 34, 857,  Α.Π. 40/74, ΕΕΔ 33, 461, 

Α.Π. 664/56, ΕΕΔ 16, 131).

Η  απόλυση  είναι  το  έσχατο  μέσο  για  την  ικανοποίηση  των  εργοδοτικών 

συμφερόντων και η προσφυγή σ' αυτήν είναι νόμιμη μόνο όταν ο εργοδότης δεν έχει 

στη διάθεσή του ηπιότερες εναλλακτικές λύσεις. Ο κανόνας αυτός, που διατύπωσε η 

νομολογία εξειδικεύοντας την Α.Κ.  281 εκφράζει  μια γενική αρχή του δικαίου,  την 

αρχή της αναλογικότητας. Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει η Μον.Π.Αθ.  358/1991, 

''κατά τη γενική αρχή του δικαίου και ιδιαίτερα του εργατικού, της αναλογικότητας, η 

καταγγελία ασκείται νόμιμα όταν χρησιμοποιείται ως έσχατο μέσο για την επιδίωξη 

των σκοπών του εργοδότη (ultima ratio). Κατά την αυτή, η λήψη ενός μέτρου κατά την 

άσκηση το δικαιώματος την καθιστά καταχρηστική όταν το μέτρο δεν είναι πρόσφορο 
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για τον επιδιωκόμενο σκοπό, επίσης στην περίπτωση που υπάρχουν διάφορα μέσα για 

να επιδιωχθεί ο σκοπός η άσκηση του δικαιώματος καταγγελίας είναι καταχρηστική 

όταν δεν επιλέγεται το λιγότερο επαχθές μέσο, λαμβανομένων υπόψη και των αρχών 

της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών που διέπουν τις συμβάσεις''.

Σε  δικαστικές  αποφάσεις  που  εφάρμοσαν  την  αρχή  της  αναλογικότητας  ως 

κριτήριο  ελέγχου  της  καταχρηστικής  άσκησης  του  δικαιώματος,  ο  κανόνας  ότι  η 

απόλυση υπερβαίνει προφανώς τα όρια της καλής πίστης όταν ο εργοδότης έχει στη 

διάθεσή του ηπιότερες εναλλακτικές λύσεις, εκφράζει την ''πλέον προχωρημένη'' θέση 

της Ελληνικής νομολογίας στο ζήτημα της καταχρηστικής απόλυσης και η καθιέρωσή 

του νομοθετικά ή νομολογιακά, ως βασικής αρχής θα ανοίξει μια νέα περίοδο στην 

ιστορία  του  Ελληνικού  δικαίου  της  καταγγελίας  ως  δικαίου  προστασίας  της  θέσης 

εργασίας.
 

12.1 ΑΠ. 922/2010. Απόλυση για οικονομοτεχνικούς λόγους

Κρίθηκε ότι η καταγγελία της σύμβασης εργασίας του μισθωτού, που έγινε στα 

πλαίσια οικονομοτεχνικής  αναδιάρθρωσης εργοδότριας εταιρίας  για  λόγους  μείωσης 

του εργατικού κόστους,  μετά και  την  απόρριψη από το  μισθωτό της  πρότασης της 

εταιρίας να παραμείνει  εργαζόμενος σ'  αυτήν με άλλη σχέση και με τον ίδιο μισθό 

μέχρι τη συνταξιοδότησή του, δεν ήταν καταχρηστική. Απόρριψη αναιρετικών λόγων 

από τους αριθ. 1,8 και 19 του άρθρου 559 ΚΠολΔ.

Στην  απόφαση  αναφέρεται  ότι,  κατά  το  άρθρο  669 ΑΚ  η  καταγγελία  της 

αορίστου χρόνου συμβάσεως εργασίας είναι αναιτιώδης μονομερής δικαιοπραξία και 

αποτελεί δικαίωμα του μισθωτού και του εργοδότη. Η άσκηση όμως του δικαιώματος 

αυτού από τον εργοδότη δεν είναι απεριόριστη και ανέλεγκτη, αλλά υπόκειται στους 

περιορισμούς του άρθρου 281 ΑΚ, οπότε αν η καταγγελία έγινε κατά κατάχρηση του 

οικείου δικαιώματος, είναι άκυρη και θεωρείται ως μη γενόμενη. Στην περίπτωση αυτή 

ο  εργοδότης  υποχρεούται  να  δέχεται  τις  υπηρεσίες  του  μισθωτού  και  αν  καταστεί 

υπερήμερος να καταβάλλει τους μισθούς του σύμφωνα με τα άρθρα 648 και 656 ΑΚ.

Όπως  αναφέρεται  στην  απόφαση,  επί  απολύσεων  που  οφείλονται  σε 

οικονομοτεχνικούς  λόγους,  προκειμένου  ο  εργοδότης  να  ανταπεξέλθει  στη 

διαφαινόμενη οικονομική κρίση, δεν ελέγχεται από τα δικαστήρια. Ελέγχεται όμως ο 

αιτιώδης  σύνδεσμος  της  επιλογής  αυτής  και  της  καταγγελίας  συμβάσεως 

συγκεκριμένου εργαζόμενου ως έσχατου μέσου αντιμετωπίσεως των προβλημάτων της 
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επιχείρησης. 

Ο  ΑΠ,  κρίνει  ότι  η  υπόψη  καταγγελία  της  σύμβασης  εργασίας  από  τον 

εργοδότη, δεν είναι καταχρηστική και αν ακόμη αυτή αποτελεί βλαπτική μεταβολή των 

όρων  της  σύμβασης,  αφού  δεν  είναι  καταχρηστική  η  απόλυση  μισθωτού  που 

συντελείται στα πλαίσια οικονομοτεχνικής αναδιάρθρωσης  της επιχείρησης μετά την 

εκ μέρους του μισθωτού απόρριψη:

α. Της  προταθείσας  από  τον  εργοδότη  εναλλακτικής  λύσης  ήτοι  της 

απασχόλησής του σε άλλη θέση ή της ανάληψης άλλων καθηκόντων

β. Της  εθελουσίας  αποχωρήσεώς  του  με  πρόσθετη  αποζημίωση,  όπως 

έπραξαν άλλοι συνάδελφοί του.

Με τις παραδοχές αυτές, απορρίπτεται η αγωγή του μισθωτού ως κατ' ουσίαν 

αβάσιμη και  δη  κατά  τη  βάση της,  περί  ακυρότητας,  λόγω παράβασης  της  ''αρχής 

απόλυσης ως έσχατου μέσου''.

12.2 ΕφΘεσ.  540/2008.  Απολύσεις  για  οικονομοτεχνικούς  λόγους.  Η 

επιλογή των απολυτέων γίνεται με κοινωνικά κριτήρια.

Οι ενάγοντες,  ζητούν την αναγνώριση της ακυρότητας των καταγγελιών των 

συμβάσεων εργασίας τους. Επιπλέον η αγωγή, και κατά την αίτηση αναγνώρισης της 

ακυρότητας για παράβαση της αρχής της αναλογικότητας, είναι σαφής και ορισμένη, 

γιατί περιέχει όλα εκείνα τα πραγματικά περιστατικά που είναι αναγκαία για την νομική 

θεμελίωσή της. Και τούτο γιατί προσδιορίζονται στο αγωγικό δικόγραφο, αφενός τα 

ηπιότερα μέσα, με τη λήψη των οποίων θα μπορούσαν να αποφευχθούν οι καταγγελίες, 

με  την  αναφορά  των  συγκεκριμένων  θέσεων,  κενών  ή  άλλων,  που  μπορούσε  η 

εναγόμενη να τους απασχολήσει (έστω και κατώτερων εκείνων που κατείχαν, αφού και 

οι ίδιοι συμφωνούσαν στη μεταβολή αυτή), για τις οποίες  (θέσεις) είχαν τα τυπικά και 

ουσιαστικά  προσόντα  και  αφετέρου  η  ειδικότητα,  η  κατηγορία,  οι  ικανότητες,  τα 

προσόντα  και  η  υπηρεσιακή  απόδοση  των  εναγόντων,  αλλά  και  τα  κοινωνικά και 

οικονομικά  κριτήρια,  η  αρχαιότητα,  η  ηλικία  κλπ.,  σε  σύγκριση  με  άλλους 

εργαζόμενους της ίδιας επιχείρησης, οι οποίοι και κατονομάζονται με την αυτή ή και 

άλλη ειδικότητα. Γι' αυτό όσα αντίθετα υποστηρίζει η εναγόμενη (περί αοριστίας της 

αγωγής) πρέπει να απορριφθούν ως ουσιαστικά αβάσιμα. 
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12.3 Α.Π  1837/2008 Απόλυση λόγω άρνησης μισθωτού μετακίνησης και 

άσκησης εκ μέρους του αγωγής αποζημιώσεως κατά της εργοδότριας εταιρείας

Στην προκειμένη υπόθεση, το Εφετείο δέχθηκε ανελέγκτως τα ακόλουθα:   Ο 

μισθωτός  διεπίστωσε  ότι  πάσχει  από  αλλεργικό  άσθμα,  ασθένεια  την  οποία 

γνωστοποίησε στην επιχείρηση και ζήτησε τη μετακίνησή του από τη θέση του, η οποία 

απαιτούσε να κινείται σε χώρους με βλαπτικές για την υγεία του ουσίες, σε άλλη θέση, 

όπου δεν θα υπήρχε τέτοιος κίνδυνος. Ο εργοδότης αρνήθηκε να τον μετακινήσει σε 

άλλη θέση αλλά κατόπιν προσφυγής του μισθωτού στο δικαστήριο, υποχρεώθηκε και 

τον τοποθέτησε σε άλλη θέση, όπου δεν υπήρχε τέτοιος κίνδυνος.   Αργότερα, η εταιρία 

προέβη  για  λόγους  οικονομικοτεχνικούς  σε  αναδιοργάνωση  των  υπηρεσιών  της 

επιχείρησης και σε μείωση του προσωπικού της. Στα πλαίσια της πολιτικής αυτής, η 

εταιρία κατάργησε τρεις οργανικές θέσεις, μεταξύ των οποίων και τη μοναδική θέση 

του  που  κατείχε  ο  μισθωτός.  Αποφασίσθηκε  η  μετάθεση  του  τελευταίου  στην 

προηγούμενη  θέση  του,  όπου  όμως  υπήρχαν  βλαπτικές  για  την  υγεία  του  ουσίες. 

Δηλαδή  ο  εργοδότης  τον  μετέθεσε  σε  θέση  στην  οποία  θα  εκτίθετο  στις 

προαναφερθείσες βλαβερές επενέργειες με κίνδυνο επιδείνωσης της κατάστασης της 

υγείας του. Δέχθηκε, περαιτέρω, το Εφετείο ότι η συμπεριφορά αυτή των οργάνων της 

εταιρίας αποτελεί μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων της συμβάσεως εργασίας 

του μισθωτού,  την  οποία ο μισθωτός  δεν  αποδέχθηκε.  Λόγω της  αρνήσεώς του να 

αναλάβει τα νέα του καθήκοντα και της εμμονής του να προσφέρει τις υπηρεσίες του 

σύμφωνα με τους αρχικούς όρους της συμβάσεως εργασίας, ο εργοδότης προέβη σε 

έγγραφη καταγγελία της συμβάσεώς του και τον απέλυσε. Με βάση τα προεκτεθέντα 

περιστατικά  το  Εφετείο  έκρινε  ότι  η  καταγγελία  της  συμβάσεως  εργασίας  του 

εργοδότη, έγινε κατά κατάχρηση του εργοδοτικού δικαιώματος, καθόσον η άσκησή του 

υπερέβαινε προφανώς τα όρια που επιβάλλουν η καλή πίστη, τα χρηστά ήθη και ο 

κοινωνικός  και  οικονομικός  σκοπός  του  δικαιώματος  και  αυτό,  διότι  έγινε  από 

εκδίκηση των αρμοδίων οργάνων της προς τον μισθωτό, αφενός μεν λόγω του ότι δεν 

αποδέχθηκε τη μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων της εργασίας που του επέβαλαν 

και  αφετέρου  λόγω του  ότι  είχε  ασκήσει  αγωγή  κατά  του  εργοδότη,  με  την  οποία 

ζητούσε να του καταβληθεί αποζημίωση από αδικοπραξία. Το Εφετείο έλαβε υπόψη 

λαμβάνοντας υπόψη, ότι θα ήταν παράλογο να αρνηθεί ο αναιρεσίβλητος χωρίς λόγο τη 

μετάθεση στη νέα του θέση με τις ίδιες μέχρι τότε αποδοχές, διακινδυνεύοντας τα εκ 

της 33ετούς συμβάσεως εργασίας δικαιώματά του. Ετσι, αφού εξαφάνισε την απόφαση 

του  πρωτοβαθμίου  Δικαστηρίου,  που  είχε  αποφανθεί  αντιθέτως,  αναγνώρισε  την 
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ακυρότητα της καταγγελίας ως καταχρηστικής για τους προαναφερθέντες λόγους και 

επιδίκασε μισθούς υπερημερίας.  Το Εφετείο έκρινε, ότι η μετακίνησή του στη θέση 

που  θα  εκτίθετο  στις  επιβλαβείς  για  την  υγεία  του  επενέργειες,  συνιστά  μονομερή 

βλαπτική μεταβολή των όρων της εργασίας και ότι η καταγγελία της συμβάσεώς του 

έγινε  για  λόγους  εκδίκησης  συνισταμένους  στην  άρνησή  του  να  αποδεχθεί  την 

παραπάνω μετακίνηση και στην άσκηση εκ μέρους του αγωγής αποζημιώσεως κατά της 

εργοδότριας εταιρείας. Απορρίπτει την αίτηση της ανώνυμης εταιρείας  για αναίρεση 

της 350/2007 αποφάσεως του Εφετείου Θράκης.

12.5 Α.Π  1221/1983 Απόλυση  λόγω  αντισυμβατικής  συμπεριφοράς 

μισθωτού

Ο εργοδότης προέβη στην απόλυση, αφού, αφού προηγουμένως προειδοποίησε 

τον εργαζόμενο να παύσει την αντισυμβατική του συμπεριφορά και να συμμορφωθεί 

στις συμβατικές του υποχρεώσεις. Συγκεκριμένα, αιτία της απόλυσης αποτέλεσαν οι 

επανειλημμένες καθυστερήσεις του εργαζόμενου κατά την προσέλευση στην εργασία 

του, οι οποίες συνεχίσθηκαν και μετά τη διαμαρτυρία και προειδοποίηση του εργοδότη 

για τις ενδεχόμενες συνέπειές τους.  O Α.Π. Επικύρωσε την απόφαση του Εφετείου, η 

οποία  έκρινε  ότι  η  απόλυση  του  εργαζόμενου,  εν  όψη  των  συνθηκών  της 

συγκεκριμένης  περίπτωσης,  δεν  είναι  καταχρηστική,  απορρίπτοντας  ως  ουσία 

αβάσιμους  τους  ισχυρισμούς  του  εργαζόμενου,  ότι  α) ο  εργοδότης  είχε  ανεχθεί  τη 

συγκεκριμένη αντισυμβατική συμπεριφορά του εργαζόμενου και β) σε κάθε περίπτωση 

δικαιολογημένα πίστεψε ότι η παράβαση των συμβατικών του υποχρεώσεων ως μόνη 

συνέπεια θα είχε την αντίστοιχη μείωση του μισθού και όχι την απόλυσή του. Εφόσον ο 

εργοδότης προειδοποίησε τον εργαζόμενο για  τις  συνέπειες  της αντισυμβατικής του 

συμπεριφοράς και τον κάλεσε να συμμορφωθεί στις συμβατικές του υποχρεώσεις, ο 

εργαζόμενος δεν δικαιούνταν να θεωρήσει ότι ο εργοδότης ανέχθηκε τις συγκεκριμένες 

παραβάσεις  και  ότι  αυτές,  σε  περίπτωση  εξακολούθησής  τους,  δεν  θα  είχαν  ως 

συνέπεια  την  απόλυσή  του.  Και  στην  περίπτωση  που  απασχόλησε  την  Εφ.Θεσσ. 

2118/1983,  ο  εργοδότης  προσέφυγε  στην  απόλυση  λόγω μειωμένης  απόδοσης,  που 

οφείλονταν σε αδιαφορία και ολιγωρία της εργαζόμενης.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η εργατική νομοθεσία υπό την σημερινή της  μορφή έχει  βαθύ και  απόλυτα 
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κοινωνικό χαρακτήρα. Με αυτήν, η Πολιτεία, κάτω από την επιτακτική ώθηση των 

συνθηκών της σύγχρονης κοινωνικής εξέλιξης, αναγνώρισε την εργασία ως κοινωνική 

λειτουργία προς το συμφέρον του κοινωνικού συνόλου και αποδέχθηκε τις οικονομικές 

διεκδικήσεις των μισθωτών, όπως τις διαμόρφωσε και συνειδητοποίησε ο σημερινός 

εξελικτικός  βαθμός  της  οικονομικής  συγκροτήσεως  της  κοινωνίας  και  των  γενικών 

κοινωνικών  σχέσεων.  Σε  δικαστικές  αποφάσεις  που  εφάρμοσαν  την  αρχή  της 

αναλογικότητας ως κριτήριο ελέγχου της καταχρηστικής άσκησης του δικαιώματος, ο 

κανόνας  ότι  η  απόλυση  υπερβαίνει  προφανώς  τα  όρια  της  καλής  πίστης  όταν  ο 

εργοδότης έχει στη διάθεσή του ηπιότερες εναλλακτικές λύσεις, εκφράζει την ''πλέον 

προχωρημένη''  θέση  της  Ελληνικής  νομολογίας  στο  ζήτημα  της  καταχρηστικής 

απόλυσης.

Ο νομοθέτης, απομακρύνθηκε τελείως από το παλαιό νομοθετικό πρότυπο της 

ρύθμισης της εργασιακής σχέσης μεταξύ μισθωτού και εργοδότη, δηλ. της σύμβασης 

της μίσθωσης υπηρεσιών του Ρωμαϊκού Δικαίου (locatio conductio operarum), η οποία 

χαρακτηρίζονταν από την απόλυτη ελευθερία και αυτοβουλία μισθωτού και εργοδότη, 

προβαίνοντας σε νέα ρύθμιση της σχέσης αυτής. Η νέα αυτή ρύθμιση, χαρακτηρίζεται 

από την προστασία του εργαζόμενου, με την εξασφάλιση προς αυτόν στοιχειωδώς έστω 

επιπέδου  διαβιώσεως  υπό  τους  δεδομένους  όρους  και  συνθήκες  του  σύγχρονου 

πολιτισμού.

Η προστασία από τις απολύσεις αποτελεί ειδικότερη έκφραση του κοινωνικού 

δικαιώματος  εργασίας,  η  θεσμική  εγγύηση  του  κοινωνικού  δικαιώματος  εργασίας 

καλύπτει, μεταξύ άλλων, και το δίκαιο της καταγγελίας και μέσω αυτού την υπόσταση 

των εργασιακών σχέσεων και το έννομο αγαθό της θέσης εργασίας. Πράγμα που εκτός 

των άλλων, σημαίνει ότι τυχόν κατάργηση των προστατευτικών για τους εργαζόμενους 

ρυθμίσεων  θα  έπρεπε  να  θεωρηθεί  αντίθετη  προς  το  Σύνταγμα.  Αυτή  η  μορφή 

συνταγματικής προστασίας της θέσης εργασίας ισχύει μάλιστα άμεσα και στις σχέσεις 

μεταξύ ιδιωτών, εδώ εργαζομένων – εργοδοτών.

Ο  εργοδότης,  χωρίς  να  απαλλάσσεται  από  την  υποχρέωση  να  τηρεί  τις 

προϋποθέσεις που θέτει το γενικό δίκαιο της καταγγελίας, π.χ. τον έγγραφο τύπο της 

καταγγελίας ή την καταβολή ανάλογης αποζημίωσης απόλυσης στις σχέσεις αορίστου 

χρόνου, υποχρεώνεται αν ακολουθήσει τη διαγραφόμενη από τον κανονισμό εργασίας 

διαδικασία για τη διαπίστωση της συνδρομής ενός λόγου που δικαιολογεί και επιτρέπει 

την απόλυση του εργαζομένου. Το δικαίωμα  καταγγελίας για σπουδαίο λόγο,  αυτό 
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μάλιστα a fortiori, δεν αποτελεί ''ιερή αγελάδα'' του νομικού μας συστήματος που δεν 

επιτρέπεται να αγγίξει ο κρατικός ή ο αυτόνομος νομοθέτης. Άλλωστε όλο το δίκαιο 

της καταγγελίας λειτουργεί ακριβώς  σε ένα πλέγμα γενικών και ειδικών περιορισμών 

του δικαιώματος καταγγελίας του εργοδότη.

Οι κάθε είδους περιορισμοί που μπορούν κατά το Σύνταγμα να επιβληθούν στα 

δικαιώματα του ανθρώπου, πρέπει να προβλέπονται είτε απευθείας από το Σύνταγμα 

είτε από το νόμο, εφόσον υπάρχει επιφύλαξη υπέρ αυτού και να σέβονται την αρχή της 

αναλογικότητας. Το συνταγματικό δικαίωμα που εδώ προσβάλλεται, είναι το κοινωνικό 

δικαίωμα εργασίας και πλήττεται η αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης, που οδηγεί στην 

υπερίσχυση  της  ευνοϊκότερης  για  τους  εργαζομένους  ρύθμισης.  Η  πρακτική 

εναρμόνιση  των  συγκρουόμενων  συνταγματικών  δικαιωμάτων  αποτελεί  επίσης  μια 

μέθοδο διάσωσης  των  δικαιωμάτων  και  της  νομιμότητας  των περιορισμών  τους  με 

αμοιβαίες  και  εύλογες  υποχωρήσεις  και  θυσίες,  ώστε  κανένα  από  τα  δύο  να  μην 

θυσιαστεί ολοκληρωτικά.

Στην  περίπτωση  που  η  προστασία  των  δικαιολογημένων  συμφερόντων  της 

επιχείρησης  επιβάλλει  την  άμεση  απομάκρυνση  του  πειθαρχικά  ελεγχόμενου 

εργαζόμενου  υπάρχει,  μέτρο  ηπιότερο  της  άμεσης  απόλυσης,  το  μέτρο  της 

διαθεσιμότητας,  ως  διοικητικού-υπηρεσιακού-πειθαρχικού  μέτρου  και  όχι  ως 

πειθαρχικής ποινής, για την οποία και πάλι θα έπρεπε να ακολουθηθεί η πειθαρχική 

διαδικασία. Με το μέτρο αυτό, που είτε προβλέπεται ρητά στον κανονισμό εργασίας, 

είτε θεμελιώνεται στα άρθρα 288 και 281 ΑΚ, ικανοποιούνται τα ζωτικά συμφέροντα 

της  επιχείρησης  για  άμεση  απομάκρυνση  του  πειθαρχικά  διωκόμενου  μέχρι  την 

περάτωση  της  πειθαρχικής  διαδικασίας.  Εννοείται  ότι  στην  περίπτωση  αυτή  το 

συγκεκριμένο  παράπτωμα τυποποιείται  είτε  ως  λόγος  απόλυσης  είτε  ως  πειθαρχικό 

παράπτωμα. Αν αυτό δεν συμβαίνει, αν με άλλα λόγια υπάρχει κενό στον κανονισμό 

εργασίας,  τότε  ο  εργοδότης,  είναι  ελεύθερος  να  καταγγείλει  τη  σύμβαση  χωρίς  να 

τηρήσει την πειθαρχική διαδικασία. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 - Αποζημίωση με  τήρηση ορισμένου χρόνου προειδοποίησης

Αποζημίωση με προειδοποίηση

Χρόνος εργασίας Χρόνος προειδοποίησης Ποσό αποζημίωσης

Μέχρι 12 μήνες - -
1 έτος - 2 έτη    1 μήνας      1   μισθός
2 έτη – 3 έτη   2 μήνες 1       »
3   » – 4    » 2     » 1       »
4   » – 5    » 2     »                  1,5 μισθού
5   » – 6    » 3     »                  1,5    »
6   » – 7    » 3     »                  2   μισθοί
7   » – 8    » 3     »                  2      »
8   » – 9    » 3     »                  2,5   »
9   » – 10  » 3     »                  2,5   »
10 » – 11  » 4     »                  3      »
11 » – 12  » 4     »                  3,5   »
12 » – 13  » 4     »                  4      »
13 » – 14  » 4     »                  4,5   »
14 » – 15  » 4     »                  5      »
15 » – 16  » 5     »                  5,5   »
16 » – 17  » 5     »                  6      »
17 » – 18  » 5     »                  6,5   »
18 » – 19  » 5     »                  7      »
19 » – 20  » 5     »                  7,5   »
20 » – 21  » 6     »                  8      »
21 » – 22  » 6     »                  8,5   »
22 » – 23  » 6     »                  9      »
23 » – 24  » 6     »                  9,5   »
24 » – 25  » 6    »                  10    »
25 » – 26  » 6    »                  10,5 »
26 » – 27  » 6    »                  11    »
27 » – 28  » 6    »                  11,5 »

28 έτη και άνω 6    »                  12    »

Πηγή: Λαναράς Κ., (2011), Νομοθεσία Εργατική και Ασφαλιστική, Εκδόσεις Σάκκουλα,  
σ.132
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 - Αποζημίωση με έκτακτη καταγγελία

Αποζημίωση χωρίς προειδοποίηση

Χρόνος εργασίας Ποσό αποζημίωσης

           Μέχρι 12 μήνες -
                                1 έτος συμπληρ. –  4   έτη     2   μισθοί
                                4 έτη        »         –  6    » 3       »
                                6 έτη        »         –  8    » 4       »
                                8 έτη        »         –  10  » 5       »
                              10 έτη      » 6       »

11 έτη      » 7       »
12 έτη      » 8       »
13 έτη      » 9       »
14 έτη      » 10       »
15 έτη      » 11      »
16 έτη      » 12       »
17 έτη      » 13       »
18 έτη      » 14       »
19 έτη      » 15       »
20 έτη      » 16       »
21 έτη      » 17       »
22 έτη      » 18       »
23 έτη      » 19       »
24 έτη      » 20       »
25 έτη      » 21       »
26 έτη      » 22       »
27 έτη      » 23       »

      28 έτη και άνω 24       »

Πηγή: Λαναράς Κ., (2011), Νομοθεσία Εργατική και Ασφαλιστική, Εκδόσεις Σάκκουλα,  

σ.129
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