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Περίληψη 

Στην εργασία αυτή γίνεται προσπάθεια να σκιαγραφηθεί η εξουσία του εργοδότη 

ως δικαίωμα και υποχρέωση, με αναφορά κυρίως στη σύμβαση εργασίας, διότι το είδος 

της είναι καθοριστικό για το εύρος άσκησης του διευθυντικού δικαιώματος, στη 

μονομερή βλαπτική μεταβολή και στην καταγγελία της σύμβασης εργασίας, διότι σε 

αυτές κυρίως τις περιπτώσεις η δικαστική κρίση προσδιορίζει κατά περίπτωση, με βάση 

το νόμο αλλά και με τη συνδρομή της νομικής θεωρίας και της νομολογίας, το πλέγμα 

δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του εργοδότη, κατ’ αντιδιαστολή προς εκείνο του 

εργαζόμενου, αναπτύσσοντας παράλληλα και τη δικαιοπλαστική της ενέργεια. 

Προηγείται αδρομερής σκιαγράφηση του νομικού και οικονομικού πλαισίου 

εντός του οποίου ασκείται και από το οποίο διέπεται η διευθυντική εξουσία και 

ακολουθεί αναφορά στις υποχρεώσεις της διευθυντικής-εργοδοτικής εξουσίας, 

λαμβανομένων υπόψη και των ιδιαζουσών κοινωνικοοικονομικών συνθηκών του 

ελληνικού εργασιακού περιβάλλοντος στην τωρινή συγκυρία.  

Στον επίλογο διατυπώνονται σκέψεις όσον αφορά τη μετάβαση από το 

υφιστάμενο ελληνικό εργατικό δίκαιο σε ένα νέο δίκαιο της εργασίας, που, 

ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις του ανταγωνισμού υπό καθεστώς παγκοσμιοποίησης, 

θα παρέχει ευελιξία στους εργοδότες αλλά και ασφάλεια στους εργαζόμενους. 
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Εισαγωγή 

Διευθυντής χαρακτηρίζεται ένα ανώτατο στέλεχος διοικητικής δομής ή ιεραρχίας, 

υπεύθυνο για τη λειτουργία ενός οργανισμού, ιδιωτικού ή δημόσιου, ή ενός 

οργανωμένου συνόλου με συγκεκριμένους σκοπούς και στόχους. Σε μια ιεραρχική 

δομή ενδέχεται να υπάρχουν περισσότερα του ενός διευθυντικά στελέχη, υπαγόμενα σε 

ανώτατο γενικό διευθύνοντα ή περισσότερα του ενός στελέχη τα οποία ασκούν 

εξουσίες, όχι πάντα σαφώς διακριτές μεταξύ τους, ή και περισσότεροι του ενός 

εργοδότες με διευθυντική εξουσία. Ενδέχεται ακόμα και να μην είναι σαφώς 

προσδιορισμένο το πρόσωπο του εργοδότη.  

Στις εργασιακές σχέσεις ιδιωτικού, ειδικότερα του εργατικού δικαίου, ευρέως 

χρησιμοποιείται ο όρος διευθυντικό δικαίωμα. Με αυτόν νοείται το δικαίωμα του 

εργοδότη επί του εργαζόμενου σε αυτόν με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Σε ένα 

κράτος δικαίου, όμως, το οποίο αναγνωρίζει και προστατεύει θεμελιώδη ανθρώπινα 

δικαιώματα, δεν υπάρχει απεριόριστη εξουσία, δικαίωμα δηλαδή χωρίς υποχρέωση.  

Επιπροσθέτως, ο όρος διευθυντικό δικαίωμα δεν είναι σαφώς νομικά 

προσδιορισμένος, με αποτέλεσμα, τόσο τα όρια αυτού όσο και ευρύτερα της 

διευθυντικής εξουσίας να μην είναι σαφή· εξειδικεύονται όμως, από τη νομική θεωρία 

και από τη νομολογία, που στο συγκεκριμένο πεδίο αναπτύσσει ισχυρή δικαιοπλαστική 

ενέργεια. Η εξειδίκευση, επομένως, κατά κύριο λόγο συντελείται, όταν ανακύψουν 

αντιδικίες μεταξύ των αντισυμβαλλόμενων στην εργασιακή σχέση και ένας εξ αυτών 

προσφύγει στην κρίση των δικαστηρίων. 

Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω, στην εργασία αυτή γίνεται προσπάθεια να 

σκιαγραφηθεί η εξουσία του εργοδότη ως δικαίωμα και υποχρέωση, με αναφορά 

κυρίως στη σύμβαση εργασίας, διότι το είδος της είναι καθοριστικό για το εύρος 

άσκησης του διευθυντικού δικαιώματος, στη μονομερή βλαπτική μεταβολή και στην 

καταγγελία της σύμβασης εργασίας, διότι σε αυτές κυρίως τις περιπτώσεις καλούνται οι 

δικαστές να κρίνουν και να οριοθετήσουν το πλέγμα δικαιωμάτων και υποχρεώσεων 

του εργοδότη, κατ’ αντιδιαστολή προς εκείνο του εργαζόμενου. 

Προηγείται αδρομερής σκιαγράφηση του νομικού και οικονομικού πλαισίου, 

εντός του οποίου ασκείται και από το οποίο διέπεται η διευθυντική εξουσία, και 

ακολουθεί αναφορά στις υποχρεώσεις της διευθυντικής-εργοδοτικής εξουσίας, 
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λαμβανόμενων υπόψη και των ιδιαζουσών κοινωνικοοικονομικών συνθηκών του 

ελληνικού εργασιακού περιβάλλοντος στην τωρινή συγκυρία.  

Στον επίλογο  διατυπώνονται σκέψεις όσον αφορά τη μετάβαση από το 

υφιστάμενο ελληνικό εργατικό δίκαιο σε ένα νέο δίκαιο της εργασίας που, 

ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις του ανταγωνισμού υπό καθεστώς παγκοσμιοποίησης, 

θα παρέχει ευελιξία στους εργοδότες αλλά και ασφάλεια στους εργαζόμενους. 

1. Περί της διευθυντικής εξουσίας 

Η διευθυντική εξουσία του εργοδότη συναρτάται με την έννοια του διευθυντικού 

δικαιώματος, αλλά η πρώτη είναι ευρύτερη της δεύτερης, για τους εξής κυρίως λόγους: 

Πρώτιστα, διότι δεν νοείται άσκηση δικαιώματος χωρίς περιορισμούς· άρα το 

δικαίωμα, συναρτάται με υποχρεώσεις. Δεν νοείται επίσης απεριόριστη και αυθαίρετη 

εξουσία, καθόσον αντιβαίνει στους περιορισμούς που θέτουν τα θεμελιώδη ανθρώπινα 

δικαιώματα· άρα και η κάθε μορφής εξουσία, προκειμένου να νομιμοποιηθεί, θα πρέπει 

να απορρέει από παραδεδεγμένες αρχές, συμβατές με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Κατά 

συνέπεια, δεν νοείται και εξουσία χωρίς υποχρεώσεις. Επομένως, η έννοια της εξουσίας 

εμπεριέχει στο εύρος της αφενός τη διάσταση του δικαιώματος αφετέρου εκείνη της 

υποχρέωσης. Άλλωστε, δικαιώματα αλλά και υποχρεώσεις του εργοδότη έναντι του 

εργαζόμενου απορρέουν και από αυτή καθαυτή την ενοχική φύση της σχέσης 

εξαρτημένης εργασίας. 

Πέραν τούτων, η διευθυντική εξουσία, που νοείται επί του πεδίου των 

εργασιακών σχέσεων, συναρτάται με το θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα της εργασίας, 

στην ατομική και κοινωνική του διάσταση, που είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο, άρα 

προστατευόμενο. Το μεγαλύτερο εύρος προστασίας του το απολαμβάνει στο πλαίσιο 

του εργατικού δικαίου, που αποσκοπεί πρώτιστα στην προστασία του ασθενέστερου, 

του εργαζόμενου, και διέπει τις σχέσεις εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, όπως 

αυτές αναπτύσσονται κυρίως εντός της αυτοτελούς και αυτόνομης υπό συγκεκριμένο 

εργοδότη επιχείρησης. Παρά ταύτα πέραν του εργατικού, στο σύνολο σχεδόν του 

δικαίου, εσωτερικού και διεθνούς, δημοσίου και ιδιωτικού, υπάρχουν διατάξεις που 

ρυθμίζουν αφενός εργασιακά θέματα, δικαιώματα και υποχρεώσεις της εργοδοσίας και 

των εργαζόμενων, μεταξύ τους αλλά και με το κράτος, αφετέρου τον τρόπο επίλυσης 

ζητημάτων που ανακύπτουν επί καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος ή σύγκρουσης 
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δικαιωμάτων, με αντιτιθέμενους εργοδότες και εργαζόμενους, ή επιχειρηματίες και 

κράτος. 

Η διευθυντική-εργοδοτική εξουσία, άλλωστε, είναι ευρύτερη από το διευθυντικό 

δικαίωμα, διότι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ως εργοδότης έχει την ιδιοκτησία 

επιχείρησης ή εκμετάλλευσης διαθέτει οικονομική, κοινωνική ή και πολιτική ισχύ πολύ 

μεγαλύτερη εκείνης του εργαζόμενου ως μεμονωμένου προσώπου. Διαθέτει και νομική 

ισχύ, απορρέουσα από τη συμβατική του σχέση με τον εργαζόμενο. Η ισχύς αυτή του 

επιτρέπει να ασκεί εξουσία με διαστάσεις που στο σύνολό τους δεν είναι δυνατόν να 

υπαχθούν στην έννομη τάξη και να ελεγχθούν από αυτή. Ως αντιστάθμισμα, βέβαια, της 

εξουσίας αυτής αναπτύσσεται η συνδικαλιστική δράση των εργαζόμενων, βάσει 

δικαιώματος, επίσης συνταγματικά κατοχυρωμένου. Αλλά το εύρος της 

συνδικαλιστικής προστασίας αναπτύσσεται κυρίως επί εργαζόμενων, ατόμων δηλαδή 

που έχουν ήδη συνάψει σχέση εργασίας, και εφόσον έχουν ισχυρή συνδικαλιστική 

εκπροσώπηση.  

Κατά τη σύναψη, όμως, της εργασιακής σχέσης, όπου υπεισέρχεται η έννοια της 

προσυμβατικής ευθύνης, ο εργοδότης διαθέτει διαπραγματευτική ισχύ μεγαλύτερη του 

έτερου και ασθενέστερου συναλλασσόμενου, που επιθυμεί να διασφαλίσει μια θέση 

εργασίας (Λεβέντης, 1990:76· Βλασσόπουλος, 1999:17-19· Ζερδελής, 2013:231, 121 

επ., 319· Νάκου, 2009)1. Αλλά και επί συνημμένης διμερούς εργασιακής σχέσης, ο 

εργαζόμενος είναι ο ασθενέστερος, γιατί η επιθυμία του να διατηρήσει τη θέση 

εργασίας του τον καθιστά υποχωρητικό και ευάλωτο, έναντι ακόμα και καταχρηστικών 

απαιτήσεων του εργοδότη. Είναι πιθανό δε το ευάλωτο της θέσης του να ενισχύεται από 

το ότι δεν γνωρίζει το σύνολο των δικαιωμάτων του ή τον τρόπο διεκδίκησής τους 

ή/και δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να επωμιστεί το κόστος διεκδίκησής τους. 

Κατεξοχήν δε είναι ευάλωτος ο εργαζόμενος σε οικονομικό περιβάλλον δυσχερές, με 

υψηλά ποσοστά ανεργίας και χαμηλή προσφορά εργασίας. 

Επομένως, είναι ενδεχόμενο ο εργοδότης, εκμεταλλευόμενος τη δεσπόζουσα αυτή 

θέση του κατά την άσκηση της εξουσίας του, να εκτρέπεται των θεμιτών της ορίων, να 

διολισθαίνει σε πρακτικές «δικαιωματοποίησής» της (Σταμούλης, 1971:17· Ζαπουνίδης 

& Γαγάνη, 2005:119) και να χειραγωγεί το μισθωτό, επικαλούμενος ως σκοπό επιβολής 

των καταχρηστικών του προτιμήσεων τις ανάγκες της επιχείρησής του και τη 

                                                           
1 Πολυάριθμες είναι οι διατάξεις αναγκαστικού εργατικού δικαίου που σκοπό έχουν να προστατεύσουν 

τον εργαζόμενο ως ασθενέστερο συναλλασσόμενο. Η ύπαρξή τους επιβεβαιώνει μεν την αδυναμία του, 
όμως δεν την αντισταθμίζει. Προς την κατεύθυνση αυτή ενεργεί και η extra legem αλλά intra jus 
δικαιοπλαστκή ενέργεια της νομολογίας, που αξιοποιεί συνταγματικές αρχές σε συνδυασμό με το άρθ. 
281 του Α.Κ., αλλά και κατ’ αναλογία επικαλείται διατάξεις του Α.Κ. που αναφέρονται στο δίκαιο του 
καταναλωτή ως ασθενέστερου συναλλασσόμενου (Ζερδελής, 2013:346 επ.). 
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διατήρηση των θέσεων εργασίας. Τις περιπτώσεις αυτές κατά το δυνατόν προσπαθεί να 

ελέγξει το εργατικό δίκαιο, προτάσσοντας τα δικαιώματα του εργαζόμενου έναντι των 

δικαιωμάτων ιδιοκτησίας και επιχειρηματικής ελευθερίας του εργοδότη, που επίσης 

σέβεται, υπό το πρίσμα, όμως, και της κοινωνικής διάστασης της εργασίας. Κατά 

συνέπεια, περιορίζει τη διευθυντική εξουσία προσδίδοντας και σε αυτήν κοινωνική 

διάσταση.  

Στην περίπτωση, επομένως, σύναψης εργασιακής σχέσης με εργαζόμενο σε θέση 

μειονεκτική από άποψη διαπραγματευτικής ισχύος2, η διευθυντική εξουσία ενδέχεται 

να αναπτύξει όχι μόνο ενέργεια, αλλά προενέργεια και μετενέργεια.  

Ο μισθωτός, δηλαδή, προκειμένου να εξασφαλίσει θέση εργασίας, ενδέχεται να 

υποχωρήσει σε απαιτήσεις του εργοδότη κατά την κατάρτιση της σύμβασης εργασίας 

που δρομολογούν σχέση εργασίας επισφαλή (Ζερδελής, 2013:425), π.χ. σύμβαση 

ορισμένου χρόνου ή εκ περιτροπής εργασίας ή μερικής απασχόλησης, ή σχέση 

εργασίας με όρους δυσχερέστερους της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας αορίστου 

χρόνου, με χαμηλότερη αμοιβή, στέρηση ορισμένων επιδομάτων κλπ. (προενέργεια 

διευθυντικής εξουσίας).  

Κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης εργασίας ο εργαζόμενος υπόκειται στην 

εξουσία του εργοδότη, έκφραση της οποίας αποτελεί το διευθυντικό δικαίωμα, με εύρος 

που σε μεγάλο βαθμό καθορίζεται από το περιεχόμενο και το είδος της σύμβασης 

εργασίας, ενώ, φοβούμενος απώλεια της εργασιακής του θέσης, ενδέχεται να είναι 

υποχωρητικός σε απαιτήσεις του εργοδότη του που εκφεύγουν των θεμιτών ορίων 

άσκησης του διευθυντικού δικαιώματος (ενέργεια διευθυντικής εξουσίας).  

Αλλά η διευθυντική εξουσία ενδέχεται να διατηρεί μέρος της ενέργειάς της και 

μετά τη λήξη της σύμβασης εργασίας, εάν σε αυτή έχουν συμπεριληφθεί όροι 

μετασυμβατικής ισχύος (π.χ. ρήτρα περί απαγόρευσης μετασυμβατικού ανταγωνισμού), 

που δεν αποκλείεται να στοχεύουν στην προστασία εύλογων συμφερόντων του 

εργοδότη, αλλά και να τα υπερβαίνουν, περιορίζοντας την επαγγελματική ελευθερία 

του εργαζόμενου και δυσχεραίνοντας ενίοτε σημαντικά την επαγγελματική του πρόοδο 

και εξέλιξη (μετενέργεια διευθυντικής εξουσίας) (Ζερδελής, 2013: 356 επ.). 

Κατεξοχήν ευάλωτη καθίσταται η θέση του εργαζόμενου σε δεδομένα σύγχρονου 

ευέλικτου επιχειρείν. Στο πλαίσιό τους αφενός η σχέση εξάρτησης του εργαζόμενου 

                                                           
2 Κατά κανόνα ο ασθενέστερος των συμβαλλόμενων είναι ο μισθωτός. Δεν ελλείπουν και οι περιπτώσεις 

κατά τις οποίες η ισχύς των δύο συμβαλλόμενων είναι ισόρροπη ή ακόμα ενδέχεται, κατά την 
συνομολόγηση της σχέσης εργασίας, ο νεοεισερχόμενος σε μια επιχείρηση να διαθέτει, λόγω 
προσόντων του (επιστημονικής εξειδίκευσης ή/και επαγγελματικής εμπειρίας), διαπραγματευτική 
υπεροπλία έναντι του εργοδότη του και να απαιτήσει να συμπεριληφθούν στη σύμβασή του 
προνομιακοί για τον ίδιο όροι. Αυτό, όμως, αποτελεί εξαίρεση. 
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από τον εργοδότη, βάσει της οποίας νομιμοποιείται και η διευθυντική εξουσία, δεν 

προκύπτει με σαφήνεια ή αντικαθίσταται από συμβατικές σχέσεις που εκφεύγουν των 

ορίων προστασίας του εργατικού δικαίου, παρέχεται δηλαδή με ευελιξία ως προς το 

χρόνο, τον τόπο, το ωράριο εργασίας και λοιπές ουσιώδεις και δεσμευτικές 

παραμέτρους της συμβατικής εργασιακής σχέσης, αφετέρου η διευθυντική εξουσία 

είναι διασπασμένη σε περισσότερα του ενός φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή είναι 

αποπροσωποποιημένη κατά τρόπο που δυσχεραίνει τον καταλογισμό ευθυνών και 

υποχρεώσεων.  

Κατά συνέπεια, στο πλαίσιο των σύγχρονων εργασιακών σχέσεων μεταλλάσσεται 

καθιστάμενη ευέλικτη και η διευθυντική εξουσία και ως προς τις δύο διαστάσεις της, τη 

διάσταση του δικαιώματος και εκείνη της υποχρέωσης. Η ευελιξία δηλαδή 

πραγματώνεται άλλοτε με διεύρυνση του διευθυντικού δικαιώματος ως προς τον 

καθορισμό ουσιωδών όρων παροχής της εργασίας (τόπου, χρόνου, ωραρίου, διάρκειας 

εργασιακής σχέσης κλπ.), άλλοτε με μείωση ή ελαχιστοποίηση των υποχρεώσεων του 

εργοδότη, ως αποτέλεσμα συμβατικών σχέσεων μη εξαρτημένης εργασίας. 

Οι μεταλλάξεις αυτές, που ενίοτε δημιουργούν συνθήκες καταστρατήγησης 

θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, απαιτούν νομοθετικές ρυθμίσεις, που εκ των 

πραγμάτων έπονται των δύσκολα ελεγχόμενων σε θεσμικό επίπεδο και μη 

προβλέψιμων πάντα οικονομικών εξελίξεων και των κοινωνικών τους επιπτώσεων. 

2. Το θεσμικό πλαίσιο της διευθυντικής εξουσίας 

2.1. Περί της νομικής υπόστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

Ανθρώπινα δικαιώματα ή δικαιώματα του ανθρώπου χαρακτηρίζονται τα 

δικαιώματα που προσιδιάζουν στη φύση του ανθρώπου (Χρυσόγονος, 2006:4) ως 

ατομικής υπόστασης αλλά και ως μέλους του κοινωνικού συνόλου. 

Συνιστούν, στο πεδίο του διεθνούς δικαίου, αξιώσεις ελευθερίας την οποία 

δικαιούνται να απολαύσουν όλοι οι άνθρωποι ανεξαρτήτως των ατομικών ή 

πολιτισμικών τους χαρακτηριστικών και ιδιαιτεροτήτων (φύλου, φυλής, εθνικότητας, 

θρησκείας, κοινωνικής καταγωγής, γλώσσας κλπ.). Χαρακτηρίζονται δε θεμελιώδη, 

προκειμένου να τονιστεί η σημασία τους και λόγω αυτής η υποχρέωση της κρατικής 

εξουσίας να τα σεβαστεί και να τα διασφαλίσει.  
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Η έννοια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι προϊόν κυρίως της ιστορικά 

νεότερης και σύγχρονης φιλοσοφικής και πολιτικής σκέψης. Αρχικά απαντά σε 

θεσπίσματα επαναστάσεων (Αμερικανική Επανάσταση, Γαλλική Επανάσταση) 3 , ως 

αντίδραση στην αυθαίρετη απολυταρχική κρατική εξουσία. Προϊόντος του χρόνου, 

εξελισσόμενου και διαφοροποιούμενου του πολιτισμού, συνακόλουθα των όρων και 

αναγκών διαβίωσης των οργανωμένων ανθρώπινων κοινωνιών, άρα και της διανόησης, 

κραταιώθηκε η αντίληψη ότι η κρατική εξουσία όχι μόνο δεν είναι απεριόριστη, αλλά 

οφείλει να διασφαλίζει στους διοικούμενους όρους αξιοπρεπούς διαβίωσης. Μετά και 

τη δεινή εμπειρία των δύο παγκοσμίων πολέμων του εικοστού αιώνα, ενισχύθηκαν οι 

φωνές που υπεραμύνονταν της ειρηνικής συνύπαρξης των ανθρώπων μέσω διεθνούς 

συνεργασίας. Προς το σκοπό αυτό, τον Οκτώβριο του 1945, ιδρύθηκε ο Οργανισμός 

Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.), με τη σύμπραξη 51 χωρών.  

Η Γενική Συνέλευση του Ο.Η.Ε., το Δεκέμβριο του 1948, εξέδωσε την 

Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, θεωρώντας ότι «η αναγνώριση 

της αξιοπρέπειας, που είναι σύμφυτη σε όλα τα μέλη της ανθρώπινης οικογένειας, καθώς 

και των ίσων και αναπαλλοτρίωτων δικαιωμάτων τους αποτελεί το θεμέλιο της 

ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της ειρήνης στον κόσμο 4 ». Η Οικουμενική αυτή 

Διακήρυξη καθόρισε  μεταξύ άλλων ως θεμελιώδες, χωρίς διάκριση φύλου, το 

δικαίωμα «στην ελευθερία της σκέψης, της συνείδησης και της θρησκείας, στην εργασία, 

στην εκπαίδευση, το δικαίωμα στην τροφή και την κατοικία και το δικαίωμα συμμετοχής 

στη διακυβέρνηση». Από το κείμενο αυτό απορρέουν «περισσότερες από 80 συνθήκες 

και διακηρύξεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα»5, μεταξύ αυτών η «Ευρωπαϊκή Σύμβαση 

για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου» (1953) 6 , που συμπληρώθηκε με μεταγενέστερα 

πρωτόκολλα, ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης (1961)7 και ο Χάρτης των Θεμελιωδών 

                                                           
3 Σε θεσπίσματα που αναφέρονται σε ανθρώπινα δικαιώματα πρωτοπόρα είναι η Αγγλία. Ειδικότερα 

αναφέρουμε τα κείμενα: Magna Carta (1215, Χάρτης Δικαιωμάτων που αναγκάστηκε να παραχωρήσει 
ο βασιλιάς της Αγγλίας Ιωάννης ο Ακτήμονας στους ευγενείς, στον κλήρο και στην εμπορική και 
αγροτική τάξη), Habeas Corpus (1679, νόμος για προστασία του πολίτη από την παράνομη και 
αυθαίρετη κράτηση) και Bill of Rights (1688, Διακήρυξη Δικαιωμάτων που μεταξύ άλλων 
περιλαμβάνει και την ισότητα έναντι του νόμου). 

4 Ο.Η.Ε. Από το προοίμιο της Διακήρυξης: 
 http://www.unric.org/el/index.php?option=com_content&view=article&id=18&Itemid=33 
5 Ο.Η.Ε. Ανθρώπινα Δικαιώματα:  

http://www.unric.org/el/index.php?option=com_content&view=article&id=19&Itemid=33 
6  Υπεγράφη στη Ρώμη, στις 4 Νοεμβρίου 1950, με έναρξη ισχύος στις 03.09.1953 (άρθ. 66): 

file:///D:/EGGRAFA/Downloads/EUROPEANCONVENTIONOFHUMANRIGHTS%20(1).pdf 
7 Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Τορίνο στις 18 Οκτωβρίου 1961. Έναρξη ισχύος : 26 

Φεβρουαρίου 1965, σύμφωνα με το άρθρο 35. Κυρώθηκε με το Ν. 1426/1984, με την επιφύλαξη της 
μη δεσμευτικότητας για την Ελλάδα των άρθ. 5 και 6 που αφορούν το συνδικαλιστικό δικαίωμα και το 
δικαίωμα συλλογικής διαπραγμάτευσης. Μεταγενέστερες τροποποιήσεις κυρώθηκαν με τους Ν. 
2422/1996 και 2595/1998 (Χρυσόγονος, 2006:17). 

http://www.unric.org/el/index.php?option=com_content&view=article&id=18&Itemid=33
http://www.unric.org/el/index.php?option=com_content&view=article&id=19&Itemid=33
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Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης του (2000) 8 . Παράλληλα ή συνακόλουθα, 

σταδιακά μορφώνεται και θεσπίζεται σε προηγμένες κοινωνίες, με διαφοροποιήσεις 

βέβαια ανά κρατική υπόσταση, η φιλελεύθερη δημοκρατική διακυβέρνηση και το 

κοινωνικό κράτος δικαίου (Δαγτόγλου, 2012: 9)9, στο πλαίσιο του οποίου ο βαθμός 

σεβασμού των διακηρυγμένων ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανάγεται σε μέτρο 

πολιτισμού. 

Οι διακηρύξεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν επιδράσει επί της ελληνικής 

νομοθεσίας, αρχής γενομένης από τα Συντάγματα της Επανάστασης του 182110. Το 

ελληνικό κράτος έχει αναγνωρίσει και κυρώσει, την προαναφερθείσα Ευρωπαϊκή 

Σύμβαση και τα συμπληρωματικά της πρωτόκολλα11, όπως επίσης και άλλα διεθνή ή 

ευρωπαϊκά κείμενα, προγενέστερα ή μεταγενέστερα αυτών, που αναφέρονται σε 

ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανόμενων και των εργασιακών12. Άλλωστε, ρητά 

αναφέρεται στο ελληνικό Σύνταγμα ότι «Τα δικαιώματα του ανθρώπου ως ατόμου και 

ως μέλους του κοινωνικού συνόλου και η αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου τελούν 

υπό την εγγύηση του Κράτους. Όλα τα κρατικά όργανα υποχρεούνται να διασφαλίζουν την 

ανεμπόδιστη και αποτελεσματική άσκησή τους» (Σ. άρθ. 25 παρ. 1.).  

 

Από νομικής απόψεως, το δικαίωμα απαιτεί φορέα αλλά και χορηγό, ο οποίος να 

το διασφαλίζει ανεξάρτητα από την ισχύ του φορέα του· γιατί ως ελευθερία ή αξίωση 

απόλαυσης συγκεκριμένου αγαθού, ως αποδοθείσα έννομη ικανότητα, έστω και με 

διαφορετική κατά πολιτεία κανονιστική πυκνότητα, το δικαίωμα αποκτά νόημα, όταν 
                                                                                                                                                                          
  https://www.unhcr.gr/no_cache/prostasia/nomiki-prostasia/diethneis-kai-perifereiakes-

symbaseis.html?cid=710&did=760&sechash=38e6a194 
8 Ημερομηνία δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: 18.12.2000:  
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:EL:PDF 
9 Σύμφωνα με τον Κουκιάδη «… το κοινωνικό κράτος, διαφοροποιημένο τόσο από το φιλελεύθερο όσο και 

από το σοσιαλιστικό, εκφράζει: α) την άρση της ουδετερότητας του κράτους απέναντι στις ιδιωτικές 
έννομες σχέσεις, β) τη μερική εγκατάλειψη της εμπιστοσύνης στην αφηρημένη σύλληψη των οικονομικών 
ελευθεριών, γ) τη νομική αναγνώριση της ουσιαστικής άσκησης των δικαιωμάτων, δ) την ενισχυμένη 
προστασία της ανθρώπινης προσωπικότητας απέναντι σε κάθε αλλοτριωτική δύναμη και την κυριαρχία 
των αγοραίων κανόνων» (Κουκιάδης, 2012α:33).  

10 Τα Συντάγματα της επαναστατικής περιόδου (προσωρινό Σύνταγμα της Επιδαύρου του 1822, Νόμος 
της Επιδαύρου του 1823, Σύνταγμα της Τροιζήνας του 1827) είναι επηρεασμένα από τη Διακήρυξη των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Πολίτη της Γαλλικής Επανάστασης. 

11 Με το Ν.Δ. 53/1974 κυρώθηκε η Σύμβαση του 1950 και το Πρόσθετο σε αυτήν Πρωτόκολλο του 
Παρισιού, της 20ης Μαρτίου 1952. Το ελληνικό κράτος κύρωσε και δύο πρωτόκολλα που 
τροποποιούσαν τη Σύμβαση. Με το Ν. 2400/1996 κυρώθηκε το Πρωτόκολλο με αριθμ. 11, ενώ με το 
Ν. 3344/2005 κυρώθηκε το πρωτόκολλο με αριθμ. 14. 

12 Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στο ΦΕΚ Α΄145/ 01.07.1920 δημοσιεύτηκαν έξι νόμοι (Ν. 2269, Ν. 2270, 
Ν. 2271, Ν. 2272, Ν. 2274 και Ν. 2275) που κυρώνουν ισάριθμες διεθνείς συμβάσεις της Διεθνούς 
Συνδιάσκεψης της Εργασίας της Ουάσιγκτον, σχετικά με την καθιέρωση του οκταώρου στις 
βιομηχανικές επιχειρήσεις, την ανεργία, το κατώτατο όριο ηλικίας ανηλίκων σε βιομηχανικές εργασίες, 
τη νυκτερινή εργασία ανηλίκων, την εργασία των γυναικών προ και μετά τοκετού και τη νυκτερινή 
εργασία των γυναικών. Αυτές εξ όσων γνωρίζουμε είναι οι πρώτες κυρώσεις διεθνών συμβάσεων 
σχετικών με εργασιακά δικαιώματα.  
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όχι μόνο αναγνωρίζεται ή χορηγείται, αλλά και πραγματώνεται. Γι’ αυτό μπορεί να 

νοηθεί μόνο στο πλαίσιο έννομης τάξης, που εν πολλοίς ταυτίζεται με την έννοια του 

κράτους (Δαγτόγλου, 2012:4).  

Επομένως, σε μια συντεταγμένη πολιτεία που διαπνέεται από την αρχή του 

κράτους δικαίου υφίστανται και νοούνται ως δικαιώματα του ανθρώπου τα νομικά 

κατοχυρωμένα, κατεξοχήν δε τα αναγνωρισμένα ως συνταγματικά, τα οποία έστω και 

αν δεν συνιστούν αυτοτελή δικαιώματα, με την έννοια ότι απαιτείται η εξειδίκευσή 

τους, έχουν υπέρτατη τυπική ισχύ, που δεσμεύει τόσο τον κοινό νομοθέτη, όσο και τον 

ερμηνευτή του συντάγματος (Μανιτάκης, 1981:19)· ως εκ τούτων έχουν διακλαδικό 

χαρακτήρα, καθόσον θέτουν κανόνες και αρχές στο δίκαιο εν γένει (διοικητικό, ποινικό, 

εργατικό, αστικό και δικονομικό) (Χρυσόγονος, 2006:3). 

Τυπική είναι η διάκριση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ατομικά, κοινωνικά και 

πολιτικά (Δαγτόγλου, 2012:57-63· Χρυσόγονος, 2006:30), ανάλογα με την κατηγορία 

εννόμων αγαθών στην οποία αναφέρονται, το είδος της αξίωσης που εγείρει το άτομο 

αλλά και τη δυναμική της κατάστασης/θέσης (status) διεκδίκησης και παροχής που, 

βάσει δικαίου, κατά περίπτωση διαμορφώνεται. Τα ατομικά ή αμυντικά δικαιώματα13, 

αποτελούν έκφραση του φιλελεύθερου πολιτεύματος και διασφαλίζουν μια αρνητική, 

αποθετική νομική κατάσταση (status negativus), καθόσον προστατεύουν έννομα αγαθά 

που ανάγονται στη σφαίρα της ιδιωτικής ζωής του ατόμου και θεμελιώνουν αξίωσή του 

έναντι του κράτους να μην τα προσβάλλει. Τα κοινωνικά ή θετικά δικαιώματα 14 , 

στοιχειοθετούν τη φυσιογνωμία του κοινωνικού κράτους, είναι κεφαλαιώδους 

σημασίας ιδιαίτερα για τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες15 και διαμορφώνουν μια θετική 

                                                           
13 Ενδεικτική αναφορά σε ατομικά δικαιώματα: ελεύθερη ανάπτυξη προσωπικότητας (Σ. άρθ. 5 παρ. 1), 

δικαίωμα ζωής, τιμής και ελευθερίας (Σ. άρθ. 5 παρ. 2), προσωπική ελευθερία (Σ. άρθ. 5 παρ. 3), 
δικαίωμα ιδιοκτησίας (Σ. άρθ. 17), δικαίωμα εργασίας και ισότητα χωρίς διακρίσεις ως προς την 
αμοιβή για παρεχόμενη εργασία ίσης αξίας (Σ. άρθ. 22 παρ. 1), απαγόρευση αναγκαστικής εργασίας (Σ. 
άρθ. 22 παρ. 4) κ.ά.  

14 Ενδεικτική αναφορά σε κοινωνικά δικαιώματα: η παροχή παιδείας ως βασική αποστολή του κράτους  
(Σ. άρθ. 16 παρ. 2), δωρεάν παιδεία στα κρατικά εκπαιδευτήρια (άρθ. 16 παρ. 4 Σ.), προστασία 
οικογένειας, μητρότητας, παιδικής ηλικίας (Σ. άρθ. 21 παρ. 1), μέριμνα για την υγεία, λήψη ειδική 
μέτρων για την προστασία της νεότητας, του γήρατος, της αναπηρίας και για την περίθαλψη των 
απόρων  (Σ. άρθ. 21 παρ. 3) κ.ά. 

15  Ν. 4019/2011 άρθ. 1 παρ. 4: «Ευπαθείς Ομάδες Πληθυσμού», γενικά είναι οι κοινωνικές ομάδες 
πληθυσμού, των οποίων η συμμετοχή στην κοινωνική και οικονομική ζωή δυσχεραίνεται, είτε εξαιτίας 
κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων, είτε εξαιτίας σωματικής ή ψυχικής ή νοητικής ή 
αισθητηριακής αναπηρίας, είτε εξαιτίας απρόβλεπτων γεγονότων, τα οποία επηρεάζουν την εύρυθμη 
λειτουργία της τοπικής ή ευρύτερα περιφερειακής οικονομίας. Διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: α) Στις 
«Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού», στις οποίες ανήκουν … άτομα με αναπηρίες (σωματικές ή νοητικές ή 
αισθητηριακές), άτομα εξαρτημένα ή απεξαρτημένα από ουσίες, οροθετικοί, φυλακισμένοι-
αποφυλακισμένοι και ανήλικοι παραβάτες και β) Στις «Ειδικές Ομάδες Πληθυσμού», στις οποίες 
ανήκουν … ενδεικτικά οι άνεργοι νέοι, οι άνεργες γυναίκες, οι άνεργοι άνω των πενήντα ετών, οι 
μακροχρόνια άνεργοι, οι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών και τα μέλη πολύτεκνων οικογενειών, 
γυναίκες θύματα κακοποίησης, οι αναλφάβητοι, οι κάτοικοι απομακρυσμένων ορεινών και νησιωτικών 
περιοχών, τα άτομα με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες, οι μετανάστες και οι πρόσφυγες. 
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νομική κατάσταση (status positivus), καθόσον θεμελιώνουν αξίωση του ατόμου έναντι 

του κράτους για παροχή αγαθών και υπηρεσιών που σχετίζονται με όρους δικαιοσύνης 

και αξιοπρεπούς διαβίωσης στο πλαίσιο του κοινωνικού συνόλου. Τα πολιτικά 

δικαιώματα16 αποτελούν έκφραση του δημοκρατικού πολιτεύματος, πραγματώνουν την 

έννοια του πολίτη και διαμορφώνουν μια ενεργητική νομική κατάσταση (status 

activus), καθόσον θεμελιώνουν αξίωση του ατόμου για ενεργό συμμετοχή του στην 

κρατική εξουσία, εκτελεστική, νομοθετική και δικαστική, υπό τους περιορισμούς, 

βέβαια, που αποσκοπούν στη διάκριση των τριών αυτών συνιστωσών της. 

Η ανωτέρω διάκριση είναι κλασική17, αν και όχι η μοναδική18, και συμβατική, 

καθόσον μεταξύ των δικαιωμάτων υφίσταται σχέση συμπληρωματικότητας ή 

παραπληρωματικότητας, αλληλεξάρτησης και αμοιβαιότητας (Χρυσόγονος, 2006:44-

45), όσον αφορά την κατοχύρωση και απόλαυσή τους, ενώ οι συνταγματικές διατάξεις 

περί ατομικών δικαιωμάτων νοούνται ως νομικά ισότιμες και ισοδύναμες. 

Τα δικαιώματα του ανθρώπου τελούν υπό την εγγύηση και προστασία του 

κράτους δικαίου, θεμελιώδες στοιχείο του οποίου είναι η αρχή της νομιμότητας, με 

διττή αντιθετική έκφανση: για τα υποκείμενα των δικαιωμάτων ισχύει η αρχή «ό,τι δεν 

απαγορεύεται από το νόμο, επιτρέπεται» (in dubio pro libertate), ενώ για τα όργανα 

διοίκησης του κράτους ισχύει το «ό,τι δεν επιτρέπεται, απαγορεύεται», με την έννοια 

ότι τα όργανα διοίκησης οφείλουν να ενεργούν περιοριστικά στο πλαίσιο των 

αρμοδιοτήτων τους, επειδή ακριβώς «το κράτος αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα 

                                                           
16  Ενδεικτική αναφορά σε πολιτικά δικαιώματα: δικαίωμα του εκλέγειν (Σ. άρθ. 51 παρ. 3), του 

εκλέγεσθαι (Σ. άρθ. 55), ιδρύσεως πολιτικού κόμματος και συμμετοχής σε αυτό (Σ. άρθ. 29), 
συμμετοχή σε λειτουργίες του δημοσίου (ανάληψη καθηκόντων δημοσίου υπαλλήλου)  (Σ. άρθ. 4 παρ. 
4)  κ.ά. 

17 Είναι προϊόν του οικονομικού και πολιτικού φιλελευθερισμού του 19ου αι., αλλά, παρά την έκτοτε 
διαφοροποίηση συνθηκών και αντιλήψεων, εξακολουθεί να θεωρείται αποδεκτό το δικαιολογητικό της 
έρεισμα (Δαγτόγλου, 2012:57). 

18 Με διαφορετικό τρόπο διακρίνονται τα δικαιώματα του ανθρώπου στο Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ημερομηνία δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 18.12.20). Ειδικότερα ταξινομούνται σε έξι κεφάλαια με τίτλους 
Αξιοπρέπεια, Ελευθερίες, Ισότητα, Αλληλεγγύη, Δικαιώματα των Πολιτών και Δικαιοσύνη, ενώ στο 
έβδομο κεφάλαιο εμπεριέχονται γενικές διατάξεις που αφορούν την εφαρμογή, την εμβέλεια και 
προστασία τους. Με κριτήριο το περιεχόμενό τους τα δικαιώματα διακρίνονται σε ουσιαστικά 
(«αυξάνουν την ελευθερία του ατόμου, τις κρατικές παροχές προς αυτό και τη συμμετοχή του στην 
άσκηση της κρατικής εξουσίας») και διαδικαστικά ή δικονομικά («εγγυώνται την ελεύθερη πρόσβαση 
στην κρατική, προπάντων δικαστική εξουσία, και θεμελιώνουν την αξίωση αντικειμενικής κρίσεως και 
κυρίως αντικειμενικής παροχής δικαιοσύνης»). (Δαγτόγλου, 2012:67). Μεταγενέστερη θεωρία εκείνης 
του status αναφέρεται σε δικαιώματα που απορρέουν από θεσμικές εγγυήσεις και θεμελιώνουν 
αγώγιμες αξιώσεις έναντι του κράτους, με σκοπό όχι την προστασία του φορέα της αξίωσης ως 
ατόμου, αλλά τη διασφάλιση θεσμού. Τέλος, ευρέως γνωστή είναι η διάκριση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων σε γενεές. Στις δύο πρώτες, που αναφέρονται σε αρχές ελευθερίας και δικαιοσύνης, 
εντάσσονται τα ατομικά, πολιτικά, και κοινωνικά, οικονομικά αντίστοιχα. Η τρίτη γενεά περιλαμβάνει 
τα δικαιώματα αλληλεγγύης, που αναφέρονται στο περιβάλλον, την ανάπτυξη, την ειρήνη και στην 
κοινή κληρονομιά της ανθρωπότητας (Χρυσόγονος, 2006: 33, 43).  
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διακινδύνευσης των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ατόμων, κυρίως των ατομικών 

ελευθεριών» (Φουντεδάκη, 2011· Δαγτόγλου, 2012:5). 

Τα υποκείμενα των δικαιωμάτων έχουν βέβαια και υποχρεώσεις έναντι του 

κράτους (π.χ. συμμόρφωση στους νόμους). Στην περίπτωση, όμως, των ατομικών 

δικαιωμάτων, οι φορείς τους εγείρουν αξιώσεις και το κράτος φέρει τις αντίστοιχες 

υποχρεώσεις. Ως φορείς των αξιώσεων που απορρέουν από τα ατομικά δικαιώματα 

νοούνται πρώτιστα τα άτομα ως φυσικά πρόσωπα, αλλά ορισμένα εξ αυτών 

αναγνωρίζονται και σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, κατ’ εξαίρεση και σε 

νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, όπως επίσης σε ενώσεις προσώπων και σε ομάδες 

με ή χωρίς νομική υπόσταση (Δαγτόγλου, 2012:71-95· Χρυσόγονος 2006:51-54). 

Επειδή, όμως, αφενός τα έννομα αγαθά που προστατεύουν τα δικαιώματα 

διακυβεύονται όχι μόνο από την κρατική εξουσία (κάθετη ενέργεια) αλλά και από την 

οικονομική και κοινωνική δύναμη τρίτων, ιδιωτών (οριζόντια ενέργεια), αφετέρου οι 

τεχνολογικές και οικονομικές εξελίξεις επιδρούν αυξητικά στην ισχύ και στις 

δραστηριότητες του ιδιωτικού τομέα, που διεισδύει όλο και περισσότερο στον κατά 

παράδοση κρατικό χώρο, θεσμοθετήθηκε η γερμανικής προέλευσης θεωρία περί 

τριτενέργειας, σύμφωνα με την οποία, τα ατομικά δικαιώματα έχουν ισχύ και στις 

σχέσεις ιδιωτικού δικαίου 19 . Τα ατομικά δικαιώματα δηλαδή «δεν είναι απλώς 

«υποκειμενικά δίκαια», δεν αναφέρονται … απλώς στην έννομη κατάσταση των φορέων 

τους, αλλά συνιστούν συγχρόνως αντικειμενικούς κανόνες δικαίου, κανόνες δηλαδή που 

διέπουν όλη την έννομη τάξη» (Δαγτόγλου, 2012:9). 

Την τριτενέργεια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θεσμοθετεί το άρθ. 25 παρ. 1 του 

αναθεωρημένου το 2001 Συντάγματος («Τα δικαιώματα του ανθρώπου ως ατόμου και 
                                                           
19 Πλείστα ζητήματα περί της τριτενέργειας (ή του οριζοντίου αποτελέσματος, κατά την αγγλοαμερικανική 

ορολογία) αναπτύσσονται στη διεθνή σχετική νομολογία και θεωρία, με συγκρουόμενες απόψεις ως 
προς τη δεσμευτικότητα της εφαρμογής της τριτενέργειας ανάλογα με το είδος του δικαιώματος, το 
περιεχόμενο και τον τρόπο ρύθμισής του, οπότε γίνεται λόγος για άμεση τριτενέργεια, δεσμευτική 
δηλαδή εφαρμογή ορισμένων ατομικών δικαιωμάτων άμεσα και στον ιδιωτικό τομέα, με τη δημιουργία 
μιας erga omnes αξίωσης (π.χ. ίση αμοιβή ανδρών και γυναικών για εργασία ίσης αξίας, Σ αρθ. 22 παρ. 
1 υποπαρ. 2), και για έμμεση τριτενέργεια, σε περιπτώσεις δικαιωμάτων με αόριστες και γενικές νομικές 
διατυπώσεις που χρήζουν προσδιορισμού, ερμηνείας ή εξειδίκευσης. (Δαγτόγλου, 2012:100-114· 
Χρυσόγονος, 2006:60-61· Ζερδελής, 2013:110). Σύμφωνα με τον Κουκιάδη (2012α:34-35), στην 
ελληνική νομολογία φαίνεται να εφαρμόζεται η έμμεση τριτενέργεια «με τη βοήθεια των ρητρών της 
καλής πίστης και της απαγόρευσης της κατάχρησης δικαιώματος. Στο πλαίσιο αυτό, ενώ αποδέκτης της 
επιταγής για σεβασμό της αρχής της αναλογικότητας (άρθ. 25 παρ. 1 Συντ.) είναι ο κοινός νομοθέτης, η 
ίδια αρχή χρησιμοποιείται για τον έλεγχο των αποφάσεων του εργοδότη». Αναλόγως, τοποθετείται και ο 
Ζερδελής (2013:114), επισημαίνοντας ότι «Τα ατομικά δικαιώματα δεν έχουν άμεση ή απόλυτη ενέργεια 
στις ιδιωτικές έννομες σχέσεις, δε λειτουργούν ως απαγορευτικές διατάξεις νόμου, αλλά ως αντικειμενικά 
αξιολογικά κριτήρια για την ερμηνεία των κανόνων ιδιωτικού δικαίου.» Αντιθέτως, ο Χρυσόγονος 
(2006:62) θεωρεί ότι διαφαίνεται προσανατολισμός προς άμεση τριτενέργεια των συνταγματικών 
δικαιωμάτων καθώς και τεκμήριο υπέρ της ισχύος τους στις σχέσεις μεταξύ των ιδιωτών, ενώ ο 
Σωτηρόπουλος (2004) σχολιάζει: «Στη σύγχρονη έννομη τάξη, ύστερα από την ιδιωτικοποίηση του 
δημοσίου δικαίου (και την δημοσιοποίηση του ιδιωτικού) οι συνταγματικές αρχές στο επίπεδο των 
ατομικών δικαιωμάτων έχουν άμεση ισχύ μεταξύ των ιδιωτών ως αντικειμενικά δίκαια (erga omnes)». 
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μέλους του κοινωνικού συνόλου… ισχύουν και στις σχέσεις μεταξύ ιδιωτών στις οποίες 

προσιδιάζουν»), που μεταφέρεται στις σχέσεις μεταξύ ιδιωτών με όρους αναλογίας ή 

αντιστοιχίας («προσιδιάζει»). Περαιτέρω το εδάφιο αυτό, που διατηρείται αυτούσιο και 

στην αναθεώρηση του Συντάγματος το 2008, εισάγει ρητά την αρχή του κράτους 

δικαίου, υποχρεώνει τα κρατικά όργανα να διασφαλίζουν όχι μόνο την ανεμπόδιστη 

αλλά και την αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και προβλέπει 

ρητά ότι οι κάθε είδους περιορισμοί των δικαιωμάτων θα πρέπει «να προβλέπονται είτε 

απευθείας από το Σύνταγμα είτε από το νόμο, εφόσον υπάρχει επιφύλαξη υπέρ αυτού και 

να σέβονται την αρχή της αναλογικότητας».  

Η αρχή της αναλογικότητας, που απορρέει από την έννοια του κράτους δικαίου 

και ήταν ήδη προβεβλημένη από τη νομολογία, σε συνδυασμό με το σκοπό του 

δικαιώματος 20 , πριν από την αναθεώρηση του Συντάγματος του 2001, δεσμεύει το 

νομοθέτη, το δικαστή αλλά και τα διοικητικά όργανα, όταν επιβάλλουν περιορισμούς 

στην άσκηση των ατομικών κυρίως δικαιωμάτων, επιτάσσοντας τον έλεγχο της 

συνάφειας μέσων και σκοπού, ειδικότερα της καταλληλότητας των μέσων για την 

επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού, αλλά και τον έλεγχο της αναγκαιότητας του 

περιορισμού δικαιώματος, ώστε ο περιορισμός να μην υπερβαίνει το αναγκαίο και κατά 

περίπτωση να εφαρμόζεται το ηπιότερο μέτρο21 (Χρυσόγονος, 2006:90-91· Ζερδελής, 

2013:106· Βλασσόπουλος, 1999:57).  

 

Κατά τον έλεγχο, όμως, της συνταγματικότητας των νόμων, η επιφύλαξη υπέρ 

του νόμου (in dubio pro lege) έρχεται μάλλον σε αντίφαση με την αρχή in dubio pro 

libertate (Σπυρόπουλος, 2011). Η αντίφαση αυτή συνιστά μια από τις διαστάσεις της 

σχετικότητας όσον αφορά την προστασία και καθολικότητα των δικαιωμάτων, η οποία 

άλλωστε και εκ του Συντάγματος προκύπτει. Πολλά δικαιώματα κατοχυρώνονται 

συνταγματικά υπό προϋποθέσεις ή περιορισμούς (π.χ. δικαιώματα που αναγνωρίζονται 

μόνο στους Έλληνες πολίτες ή ελαττωμένη συνταγματική προστασία σε Έλληνες 

πολίτες που τελούν σε ειδική σχέση εξουσίασης, όπως οι δικαστικοί λειτουργοί κλπ.)22, 

ενώ και στο σύνολό τους σχεδόν οι συνταγματικές διατάξεις συνιστούν αρχές που 
                                                           
20 ΣτΕ 2112/1984 (Οι εκ μέρους του νομοθέτου και της Διοικήσεως επιβαλλόμενοι περιορισμοί εις την 

άσκησιν των ατομικών δικαιωμάτων πρέπει να είναι μόνον οι αναγκαίοι και να συνάπτονται προς τον 
υπό του νόμου επιδιωκόμενον σκοπόν.) 

21 ΣτΕ 392/1993 (… οι επιβαλλόμενοι από τον κοινό νομοθέτη και την διοίκηση περιορισμοί πρέπει να 
είναι μόνον οι αναγκαίοι και να συνάπτονται με τον σκοπό που επιδιώκει ο νόμος ..., επιβάλλεται δε 
πάντοτε να υπάρχει εύλογη σχέση μεταξύ του συγκεκριμένου μέτρου και του επιδιωκόμενου σκοπού.) 

22 Εννοούμε τους περιορισμούς σε περίοδο ειρήνης και ομαλής λειτουργίας του κράτους και όχι την 
αναστολή πολλών δικαιωμάτων «σε περίπτωση πολέμου, επιστράτευσης εξαιτίας εξωτερικών 
κινδύνων ή άμεσης απειλής της εθνικής ασφάλειας, καθώς και αν εκδηλωθεί ένοπλο κίνημα για την 
ανατροπή του δημοκρατικού πολιτεύματος» (Σ. άρθ. 48 παρ. 1). 
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χρήζουν της εξειδίκευσης και ρύθμισης του κοινού νομοθέτη, προκειμένου να 

καταστούν εφαρμόσιμες. Άλλωστε, πολλοί εκ των περιορισμών στα δικαιώματα είναι 

επιβεβλημένοι ως προϋπόθεση της απόλαυσής τους, όταν τα συμφέροντα ατόμων ή 

ομάδων είναι συγκρουόμενα και τίθεται θέμα οριοθέτησης της ελευθερίας τους. Κατά 

το Σύνταγμα, «Καθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του 

και να συμμετέχει στην κοινωνική,  οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας, εφόσον δεν 

προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη» 

(άρθ. 5 παρ. 1). Επομένως, εναπόκειται πλέον στο νομοθέτη ή στο δικαστή να ορίσει ή 

να κρίνει, γενικά ή κατά περίπτωση, το πεδίο αναφοράς και το πεδίο προστασίας ενός 

δικαιώματος (Χρυσόγονος, 2006:65 επ.), υπό τον περιορισμό της διάταξης της παρ. 3 

του άρθ. 25 του Σ., σύμφωνα με την οποία η καταχρηστική άσκηση δικαιώματος δεν 

επιτρέπεται. Η απαγορευτική αυτή συνταγματική διάταξη δεσμεύει και το δικαστή, 

όταν αποφαίνεται περί της καταχρηστικής ή μη άσκησης δικαιώματος, που συχνά την 

επικαλείται, σε συνδυασμό με την επίσης απαγορευτική διάταξη του άρθ. 281 του Α.Κ. 

(Χρυσόγονος, 2006:72)23. 

 

Κατά συνέπεια, ο εργοδότης και διευθυντής μιας επιχείρησης απολαμβάνει τα εκ 

του νόμου δικαιώματά του όσον αφορά την άσκηση της επιχειρηματικής του 

δραστηριότητας, αλλά οφείλει να σεβαστεί τα ατομικά δικαιώματα των εργαζόμενων σε 

αυτόν με εξαρτημένη σχέση εργασίας, γενικότερα δεσμεύεται από το θεσμικό πλαίσιο 

του εργατικού δικαίου. Το διευθυντικό στέλεχος μιας δημόσιας υπηρεσίας οφείλει να 

λειτουργεί στο πλαίσιο των θεσμοθετημένων αρμοδιοτήτων του, διασφαλίζοντας 

πρώτιστα το δημόσιο συμφέρον. 

Επειδή, όμως, η αναγνώριση ανθρωπίνων δικαιωμάτων συνεπάγεται περιορισμό 

της κρατικής εξουσίας, ενώ ακόμα και στο λεγόμενο δημοκρατικό κοινωνικό κράτος 

δικαίου δεν μπορεί να αποκλείσει κανείς την αθέμιτη διαπλοκή συμφερόντων ή την 

κραταίωση ιδίων συμφερόντων σε βαθμό μεγαλύτερο της κυριαρχικής ικανότητας του 

κράτους, η πραγμάτωση των συνταγματικά κατοχυρωμένων και προσδιορισμένων 

δικαιωμάτων διασφαλίζεται μόνο στην περίπτωση κατά την οποία η πολιτεία έχει τη 

βούληση να εφαρμόσει και την ισχύ να επιβάλει ό,τι έχει θεσπίσει, είτε ως καταστολή 

για προστασία (με την εκ των υστέρων παρέμβαση του δικαστή, προκειμένου να 

επιβάλει κυρώσεις στον παραβάτη του νόμου που προστατεύει το δικαίωμα) είτε ως 

πρόληψη για περιορισμό του δικαιώματος (με διά νόμου περιορισμούς στην άσκηση 

δικαιώματος που μπορούν να εκτείνονται έως την κατ’ εξαίρεση αναγνώρισή του).  
                                                           
23 Βλ. σελ. 65. 
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Αυξανόμενα είναι τα ζητήματα που έχουν ανακύψει σε ιδεολογικό, πολιτικό, 

κοινωνικό και νομικό επίπεδο εξαιτίας της διαφοροποίησης των συνθηκών αγοράς και 

εργασίας αλλά και της οικονομικής κρίσης που ταλανίζει τη Δύση, κατεξοχήν την 

Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια. Η όξυνση του ανταγωνισμού, η φιλελευθεροποίηση της 

οικονομίας και οι ευέλικτες μορφές επιχειρηματικότητας και εργασίας, η αύξηση της 

ανεργίας αλλά και τα μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής και λιτότητας συνιστούν 

νέους παράγοντες διακινδύνευσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδιαίτερα για τις 

ευπαθείς κοινωνικές ομάδες24, και εγείρουν νέες προκλήσεις στο κράτος δικαίου25.  

2.2. Περί του δικαιώματος της εργασίας 

Εργασία ονομάζεται κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα σωματική ή πνευματική για 

την παραγωγή έργου. Στην κοινωνικοοικονομική της διάσταση, ως μέσο βιοπορισμού, 

κοινωνικής προσφοράς και αυτοπραγμάτωσης αλλά και ως ένας από τους τρεις 

συντελεστές παραγωγής, έχει βαρύνουσα σημασία τόσο για το άτομο, όσο και για το 

κοινωνικό σύνολο. Γι’ αυτό η ελευθερία της εργασίας αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο 

δικαίωμα. 

Ως νομική έννοια η εργασία είναι συνώνυμη του όρου απασχόληση και 

«παραπέμπει γενικώς σε κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα, η οποία στηρίζεται στην 

καταβολή σωματικών» ή/και «πνευματικών δυνάμεων για την παραγωγή επιθυμητού ή 

επιβεβλημένου αποτελέσματος με οικονομική σημασία» (Τζιώνας, 2012:3). Οικονομική 

αξία, βέβαια, έχει τόσο η εργασία αυτή καθ’ εαυτή όσο και το προϊόν της· από νομικής 

απόψεως, όμως, δεν νοείται ως εργασία κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα, έστω και αν 

από αυτή προκύπτει έργο με ατομική ή κοινωνική ωφελιμότητα (π.χ. εργασία 

νοικοκυράς, μελέτη φοιτητή, εθελοντική εργασία στο πλαίσιο κοινωφελούς οργανισμού 

κλπ.), αλλά μόνο αυτή που συναρτάται με οικονομικά οφέλη ή δυνατότητα 

                                                           
24 Βλ. σημ. 15. 
25  Με έμφαση στο ζήτημα αυτό αναφέρεται έκθεση του Συμβουλίου της Ευρώπης, ειδικότερα του 

Επιτρόπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, με θέμα «Διασφαλίζοντας τα 
ανθρώπινα δικαιώματα σε περίοδο οικονομικής κρίσης», που δημοσιεύτηκε το Νοέμβριο του 2013. Η 
έκθεση αναφέρεται στις αρνητικές επιπτώσεις των μέτρων λιτότητας, τονίζει ότι η προστασία των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελεί νομική επιταγή υπέρτερη των πολιτικών σκοπιμοτήτων, προτρέπει 
τις κυβερνήσεις να εστιάσουν στην ελάττωση της νεανικής και μακροχρόνιας ανεργίας, να 
διασφαλίσουν τα κατώτατα επίπεδα κοινωνικής προστασίας όσον αφορά το εισόδημα, την υγειονομική 
περίθαλψη αλλά και την αποτελεσματική για όλους πρόσβαση στη δικαιοσύνη με διατήρηση 
συστήματος δικαστικής και οικονομικής βοήθειας, και υπογραμμίζει τον καθοριστικό ρόλο που 
παίζουν αλλά και οφείλουν να επιτελέσουν οι φορείς προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε 
περίοδο οικονομικής κρίσης για την υποστήριξη όσων χρήζουν βοηθείας (Council of Europe, 2013). 
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προσπορισμού τους, κέρδος δηλαδή για τον αυτοαπασχολούμενο ή αμοιβή ως αξίωση 

του ετεροαπασχολούμενου και συνακόλουθα ως υποχρέωση του εργοδότη του. 

Ανάλογα με το πλαίσιο πραγμάτωσής της αλλά και το είδος των δυνάμεων που 

καταβάλλονται κατά την εκτέλεσή της, η εργασία χαρακτηρίζεται -αν και όχι πάντα με 

σαφή τρόπο- αγροτική ή αστική, εξαρτημένη ή ανεξάρτητη, σωματική ή πνευματική, 

διευθύνουσα ή εκτελούσα26. 

Το ελληνικό σύνταγμα αναγνωρίζει και προστατεύει το δικαίωμα της εργασίας 

(Τζιώνας, 2012:4-6) ως διφυές, ατομικό και κοινωνικό, με θετική ή/και αποφατική 

έκφραση, αφενός θεμελιώνοντας την αξίωση του εργαζόμενου έναντι του κράτους ή 

ιδιώτη περί αποχής τους από ενέργειες που το προσβάλλουν (ατομικό δικαίωμα), 

αφετέρου επιφορτίζοντας το κράτος με την υποχρέωση κατοχύρωσης όρων δικαιοσύνης 

και ασφάλειας στις συνθήκες εργασίας (κοινωνικό δικαίωμα), σε συνάρτηση και με 

λοιπά θεμελιώδη δικαιώματα του ανθρώπου. Έχει υποστηριχθεί μάλιστα ότι από 

νομικής απόψεως τριπλή είναι η αποστολή που επιφυλάσσεται στο δικαίωμα της 

εργασίας, καθόσον κατά περίπτωση αξιοποιείται «ως νόμιμο μέσο διατήρησης 

κεκτημένων», «ως μέσο προώθησης της κοινωνικής προόδου και ως μέσο περιορισμού 

της εργοδοτικής εξουσίας» (Κουκιάδης, 2012:46). 

Ως ατομικό δικαίωμα, η ελευθερία της εργασίας, με την προϋπόθεση ότι η 

σχετική δράση του ατόμου δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων, δεν παραβιάζει το 

Σύνταγμα και συνάδει με τα χρηστά ήθη (Σ. άρθ. 5 παρ. 1), αναγνωρίζεται θετικά χωρίς 

διακρίσεις και ενισχύεται αποφατικά με την απαγόρευση του εξαναγκασμού σε εργασία 

(Σ. άρθ. 22 παρ. 4). Και ενώ η αρχή της ισότητας έναντι του νόμου σε δικαιώματα και 

υποχρεώσεις αναγνωρίζεται μόνο στους Έλληνες πολίτες (Σ. άρθ. 4 παρ. 1), όσον 

αφορά την αμοιβή της εργασίας η αρχή αυτή διατυπώνεται χωρίς τον περιορισμό της 

ιθαγένειας ή λοιπές διακρίσεις (Σ. άρθ. 22 παρ. 1) και αναπτύσσει τριτενέργεια με 

τρόπο σαφή, δεσμεύοντας τους εργοδότες ως προς το να μην κάνουν διακρίσεις στις 

απολαβές εργαζόμενων ίδιας βαθμίδας και καθηκόντων27. Άλλωστε, συμπλήρωμα της 

                                                           
26 Οι διακρίσεις αυτές εμπεριέχουν και αξιολογική διάσταση, που διαφέρει ανάλογα με την εποχή και το 

σύστημα αξιών του πολιτισμού. Η αντιπαράθεση αγροτικής και αστικής εργασίας ήταν η πρώτη μορφή 
αξιολογικής διαφοροποίησής της. Έπονται οι επόμενες (Κουκιάδης, 2012α: 9 επ.).  

27 Το άρθ. 5 παρ. 1 του Σ. αναφέρεται στην εργασία ως ατομικό δικαίωμα, ενώ το άρθ. 22 παρ. 1 στο 
κοινωνικό δικαίωμα της εργασίας και αφορά τους εργαζόμενους που παρέχουν εξαρτημένη εργασία 
ιδιωτικού δικαίου, όπως έχει ορίσει και το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο (Α.Ε.Δ. 16/1983) και όχι τους 
ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρηματίες. Τα δικαστήρια συχνά επικαλούνται το άρθ. 22 παρ. 1 
του Σ. σε συνδυασμό με το άρθ. 288 του Α.Κ., για να θεμελιώσουν την αξίωση ίσης αμοιβής για ίση 
εργασία και γενικότερα την αξίωση περί ίσης μεταχείρισης των εργαζόμενων. Η συνταγματική δε 
επιταγή περί ισότητας στην αμοιβή της εργασίας αφορά κυρίως τις οικειοθελείς παροχές. Αντίθετα, η 
μη οικειοθελής παροχή η καταβαλλόμενη κατ’ εφαρμογή συλλογικής σύμβασης εργασίας ή διαιτητικής 
απόφασης δεν δημιουργεί στον εργοδότη την υποχρέωση να καταβάλλει ίδια αμοιβή και σε μισθωτούς 



 15 

ελευθερίας της εργασίας είναι και η ελευθερία να απολαμβάνει κανείς την αμοιβή της 

εργασίας του, συνθήκη που απορρέει από το σεβασμό και άλλων ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων (Χρυσόγονος, 2006:162-163). 

Περαιτέρω, για την παροχή στους ίδιους τους εργαζόμενους της δυνατότητας 

δυναμικά να συμβάλλουν στη διαμόρφωση των όρων και των συνθηκών εργασίας τους, 

να προστατεύουν τα κεκτημένα τους δικαιώματα, αλλά και να προάγουν τα οικονομικά 

και εργασιακά τους συμφέροντα, οριοθετώντας ταυτόχρονα τα δικαιώματα και 

συμφέροντα των εργοδοτών τους, είναι κατοχυρωμένη ως ατομικό δικαίωμα η 

ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και συνδικαλίζεσθαι, η σύσταση δηλαδή 

αυτοδιοικούμενων βάσει καταστατικού μη κερδοσκοπικών ενώσεων προσώπων, 

σωματείων και συνεταιρισμών, που έχουν δικαίωμα απεργίας και τελούν υπό καθεστώς 

προστασίας, καθόσον μόνο κατόπιν δικαστικής απόφασης εξαναγκάζονται σε διάλυση 

(Σ. άρθ. 12). 

Ως κοινωνικό το δικαίωμα της εργασίας κατ’ αρχάς απορρέει από την 

πρωταρχική υποχρέωση της πολιτείας για σεβασμό και προστασία της αξίας του 

ανθρώπου (Σ. άρθ. 2 παρ. 1), που αναδεικνύεται σε υπέρτατο αγαθό και «προστατεύεται 

από το κράτος», το οποίο επιφορτίζεται με τη μέριμνα για «τη δημιουργία συνθηκών 

απασχόλησης όλων των πολιτών και για την ηθική και υλική εξύψωση του εργαζόμενου 

αγροτικού και αστικού πληθυσμού» 28 . Το κανονιστικό πλαίσιο της μέριμνας αυτής 

επαφίεται στο νόμο, που όμως συμπληρώνεται με συλλογικές συμβάσεις εργασίας 

κατόπιν ελεύθερων διαπραγματεύσεων ή, σε περίπτωση που αυτές αποβούν άκαρπες, 

με τους κανόνες της διαιτησίας. Περαιτέρω, το κράτος αναλαμβάνει ειδική μέριμνα για 

άτομα από ευπαθείς29 κοινωνικά κατηγορίες και οφείλει να μεριμνά για την κοινωνική 

ασφάλιση των εργαζόμενων (Σ. άρθ. 22), για την ανάπτυξη και προστασία των κάθε 

είδους γεωργικών και αστικών συνεταιρισμών (Σ. άρθ. 12 παρ. 4) και να «λαμβάνει τα 

προσήκοντα μέτρα για τη διασφάλιση της συνδικαλιστικής ελευθερίας και την 

ανεμπόδιστη άσκηση των συναφών μ’ αυτή δικαιωμάτων εναντίον κάθε προσβολής τους, 

μέσα στα όρια του νόμου» (Σ. άρθ. 23 παρ. 1)30. 

                                                                                                                                                                          
άλλης κατηγορίας, έστω και αν εργάζονται κάτω από τις ίδιες συνθήκες. (Χρυσόγονος, 2006:162-164). 
ΣτΕ 2112/1984, 392/1993, 261/2003. ΣτΕ(Ολ.) 1821/1995. 

28 Εξειδικευμόμενο το δικαίωμα αυτό θα μπορούσε να σημαίνει αξίωση για εξασφάλιση σε κάθε ικανό 
προς εργασία και πρόθυμο να εργαστεί άτομο αμειβόμενης και ανάλογης των προσόντων και 
ικανοτήτων του θέσης, με αξιοπρεπείς όρους και συνθήκες εργασίας, αλλά και προστασία του 
δικαιώματός του στην εργασία και των συνδεδεμένων με αυτή συμφερόντων του από την προσβολή 
τρίτων (Κουκιάδης, 2012α:45). Επ’ αυτών, όμως, δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί ενοχική αξίωση του 
ατόμου κατά του κράτους (Κουκιάδης, 2012:46). Βλ. σελ. 17 και σημ. 32. 

29 Βλ. σημ. 15. 
30 Τα άρθρα του Συντάγματος που προαναφέρθηκαν αφορούν την επαγγελματική δραστηριότητα του 

αυτοαπασχολούμενου και ετεροαπασχολούμενου (μορφές ανεξάρτητης και εξαρτημένης εργασίας) που 
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Ενδεικτικά αναφέρουμε και διατάξεις του Συντάγματος που επενεργούν 

προστατευτικά στους όρους και στις συνθήκες εργασίας, αλλά δεν αναφέρονται ρητά 

σε αυτήν, όπως η κατ’ αναλογία εφαρμογή της αρχής nulla poena sine lege στις 

πειθαρχικές ποινές σε εργαζόμενους (Σ. άρθ. 7), το απαραβίαστο της προσωπικής 

ελευθερίας και η απαγόρευση επιβολής διοικητικών μέτρων που εμποδίζουν τους 

περιορισμούς στην έξοδο των Ελλήνων από τη χώρα, στην είσοδο και εγκατάσταση σε 

αυτήν (Σ. άρθ. 5 παρ. 3 και 4), το δικαίωμα στην πληροφόρηση και συμμετοχή στην 

Κοινωνία της Πληροφορίας (Σ. άρθ. 5Α), το απαραβίαστο της ιδιωτικής και 

οικογενειακής ζωής (Σ. άρθ. 9), τα περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων (Σ. 

άρθ. 9Α), η υποχρεωτική εκπαίδευση, γενικώς η αναγνώριση της εκπαίδευσης, 

συμπεριλαμβανόμενης και της επαγγελματικής, ως βασικής αποστολής του κράτους με 

υποχρέωσή του να παρέχει δωρεάν εκπαίδευση σε όλους τους Έλληνες σε όλες τις 

βαθμίδες (Σ. άρθ. 16), η υπερίσχυση έναντι της εθνικής νομοθεσίας των κανόνων 

διεθνούς δικαίου και των διεθνών συμβάσεων, βεβαίως και αυτών που αφορούν 

εργασιακά ζητήματα, μετά την επικύρωσή τους διά νόμου και τη θέση τους σε ισχύ (Σ. 

άρθ. 28 παρ. 1) κλπ. 

Το προαναφερθέν κανονιστικό πλαίσιο παρουσιάζει εύρος διαφοροποίησης ως 

προς την καθολικότητά του αλλά και το βαθμό προστασίας του δικαιώματος της 

εργασίας. Κατ’ αρχάς, στις περισσότερες των περιπτώσεων επαφίεται στον κοινό 

νομοθέτη η θέσπιση και εξειδίκευση των προϋποθέσεων απονομής του δικαιώματος 

αυτού· αλλά ακόμα και επί ρητής συνταγματικής αναγνώρισής του, χωρίς την 

επιφύλαξη νόμου, σε συνδυασμό με άλλες διατάξεις του Συντάγματος, ανακύπτουν 

περιορισμοί (για προστασία του εργαζόμενου από την αυθαιρεσία του εργοδότη, για 

προστασία της δημόσιας υγείας, προς διαφύλαξη της νομιμότητας, προς εναρμόνιση 

αντικρουόμενων δικαιωμάτων, για λόγους δημόσιου και εθνικού συμφέροντος, κλπ.), 

που συνεπάγονται προϋποθέσεις για την εργασιακή απασχόληση (ηλικίας εισόδου στο 

επάγγελμα και συνταξιοδότησης, τυπικών προσόντων, όρων υγιεινής και ασφάλειας, 

προαπαιτούμενων έκδοσης άδειας εξάσκησης επαγγέλματος κλπ.) ή οριοθέτησή της 

(π.χ. ωράριο κλπ). Δεν ελλείπουν, όμως, και θεσμοθετημένοι περιορισμοί που 

αντίκεινται στη συνταγματικά κατοχυρωμένη ελευθερία της εργασίας (π.χ. «κλειστά» ή 

«κλειστού αριθμού» επαγγέλματα) (Δαγτόγλου, 2012:780-781). 

Πέραν τούτων, σε ολόκληρο το εύρος της προστασίας του το δικαίωμα της 

εργασίας αποδίδεται στους Έλληνες πολίτες και όχι σε αλλοδαπούς, και μάλιστα στους 
                                                                                                                                                                          

συντελείται με καταβολή προσωπικών δυνάμεων. Στην επιχειρηματική δραστηριότητα ευρείας 
κλίμακας και στη διακίνηση κεφαλαίων αναφέρονται ειδικές διατάξεις του Συντάγματος (άρθ. 106 και 
107). Βλ. σελ. 20. 
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εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας στον ιδιωτικό τομέα και όχι στους 

δημοσίους υπαλλήλους του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα. Γι΄ αυτούς, ήδη από 

το Σύνταγμα του 1911, ισχύει μεν η μονιμότητα και το αμετάθετο, που αίρονται υπό 

αυστηρές προϋποθέσεις, με δυνατότητα προσφυγής στο Συμβούλιο της Επικρατείας 

στην περίπτωση άρσης τους (Σ. άρθ. 102 παρ. 4), αλλά ισχύει και ειδικό καθεστώς όσον 

αφορά τη σχέση τους με το κράτος, τελούν δηλαδή υπό ειδική σχέση εξουσίασης ή 

ειδική κυριαρχική σχέση, και μάλιστα εκούσια 31 . Σταδιακά, όμως, αμβλύνεται η 

εξουσίαση αυτή, καθόσον όλο και περισσότερο αξιοποιούνται από το δημόσιο τομέα 

σχέσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου. 

Ζητήματα ανακύπτουν και στην κοινωνική διάσταση του δικαιώματος της 

εργασίας. Ελάχιστα άλλωστε είναι τα δικαιώματα περί των οποίων δεσμεύεται το 

κράτος με έκφραση που στοιχειοθετεί αντίστοιχη αγώγιμη ατομική αξίωση (π.χ. περί 

δωρεάν παιδείας, Σ. άρθ. 16 παρ. 4). Η συνταγματική διάταξη περί μέριμνας του 

κράτους «για τη δημιουργία συνθηκών απασχόλησης όλων των πολιτών και για την ηθική 

και υλική εξύψωση του εργαζόμενου αγροτικού και αστικού πληθυσμού» (Σ. άρθ. 16 παρ. 

4) δεν θεμελιώνει «πραγματικό δικαίωμα των πολιτών έναντι του κράτους, ούτε αξίωση 

των εργαζομένων έναντι των εργοδοτών για κάλυψη κενών θέσεων εργασίας, αλλά έχει 

το χαρακτήρα κατευθυντήριας γραμμής» (Τζιώνας, 2012:5· Δαγτόγλου, 2012:778) 32 , 

βάσει της οποίας καλείται το κράτος, το οποίο άλλωστε δεν είναι και ο μοναδικός 

εργοδότης (Ζερδελής, 2013:96), να διαμορφώσει την πολιτική του περί απασχόλησης, 

ή, κατ’ άλλη διατύπωση, αποβλέπει μεν στην «καθολική και αδιαίρετη προστασία της 

εργασίας», χωρίς, όμως, να στοιχειοθετεί «ενοχική αξίωση κατά του κράτους για παροχή 

εργασίας» (Κουκιάδης, 2012:46). Εναπόκειται, επομένως, στην πολιτική του κράτους ο 

περιορισμός των παροχών κοινωνικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανόμενων και αυτών 

που συναρτώνται με το δικαίωμα της εργασίας. 

                                                           
31Μεταξύ κράτους και ιδιωτών υφίσταται γενική κυριαρχική σχέση, με όριο τα θεμελιώδη δικαιώματα 

του ανθρώπου και του πολίτη. Για ορισμένες όμως κατηγορίες πολιτών ισχύει η ειδική κυριαρχική 
σχέση ή σχέση εξουσίασης, που διακρίνεται σε εκούσια, για τους δημοσίους υπαλλήλους και όσους 
φοιτούν στη μη υποχρεωτική εκπαίδευση, υποχρεωτική, για την υποχρεωτική εκπαίδευση των 
ανηλίκων και τη στρατιωτική θητεία των στρατευσίμων, και αναγκαστική, για τους εγκλείστους στις 
φυλακές. Πλούσια είναι η νομολογία σχετικά με το πόσο περιοριστική μπορεί να είναι η διοίκηση 
έναντι των δημοσίων υπαλλήλων και των δημοσίων λειτουργών και με ποιες απαράβατες προϋποθέσεις 
θα πρέπει να νοείται ο περιορισμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ακόμα και στην περίπτωση της 
εκούσιας εξουσίασης ή των αναγκαστικών σχέσεων. Και αυτό, γιατί η αρχή volenti non fit injuria δεν 
μπορεί να σημαίνει συγκατάθεση για καταστρατήγηση ουσιώδους πυρήνα ατομικού δικαιώματος 
(Δαγτόγλου, 2012:170-171). 

32 Αντίθετη άποψη εκφράζει ο Χρυσόγονος, υποστηρίζοντας ότι η διάταξη του άρθ. 22 παρ. 1 Σ. δεν 
συνιστά απλώς κατευθυντήρια γραμμή προς τον κοινό νομοθέτη, καθόσον «ο συντακτικός νομοθέτης δε 
διακηρύσσει απλώς αλλά θεσμοθετεί με δεσμευτική δύναμη και ο δικαστής υποχρεούται (άρθ. 87 παρ. 2 
Σ.) να συμμορφώνεται προς τις επιταγές του, ενώ αν δεν το πράξει νοσφίζεται ο ίδιος εξουσία 
καταργητικού συντακτικού νομοθέτη.» (Χρυσόγονος, 2006:555).  
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Το δικαίωμα, πάντως, της εργασίας, ως «αρχέτυπο των δικαιωμάτων των 

εργαζομένων» και «μήτρα όλων των άλλων κοινωνικών δικαιωμάτων», θεμελιώνει 

«κοινωνικό κεκτημένο» και μπορεί να παράσχει «συνταγματικό έρεισμα για επιβολή 

περιορισμών στην άσκηση άλλων δικαιωμάτων, όπως ιδίως η οικονομική ελευθερία και 

μάλιστα η ελευθερία της επιχειρηματικής δράσης». Έτσι είναι θεμιτή η νομοθετική 

απαγόρευση των ομαδικών απολύσεων ή ακόμη και η αναγκαστική πρόσληψη 

ορισμένου αριθμού εργαζόμενων, ανάλογα και με το μέγεθος της επιχείρησης, και η 

καθιέρωση προστατευτικών διατάξεων για τους εργαζόμενους, που δεσμεύουν τους 

εργοδότες (π.χ. κανόνες υγιεινής και ασφάλειας, διατάξεις που διέπουν την εργοδοτική 

καταγγελία της σύμβασης εργασίας κ.ά.). Η στέρηση δε από τον εργαζόμενο της θέσης 

εργασίας του «είναι θεμιτή μόνο αν συντρέχει ιδιαίτερος λόγος, σχετικός είτε με το 

πρόσωπο και τη συμπεριφορά του είτε με οικονομικοτεχνικές ανάγκες της επιχείρησης, 

οπότε πρέπει να υπάρξει ορθή επιλογή του απολυτέου» (Χρυσόγονος, 2006:557).  

Το εύρος της διευθυντικής εξουσίας, ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις 

της, ασκείται κυρίως στην εξαρτημένη μορφή εργασίας και είναι αντιστρόφως ανάλογο 

της προστασίας του δικαιώματος της εργασίας και της ισχύος του κοινωνικού κράτους, 

που σε μεγάλο βαθμό καθορίζονται από τις συνθήκες που επικρατούν στην οικονομία. 

Αναλόγως, κατά περίπτωση προσαρμόζεται προς όφελος της εργοδοσίας ή των 

εργαζόμενων ή κατ’ εξισορρόπηση των αντιτιθέμενων συμφερόντων τους και το 

νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις εργασιακές σχέσεις. Προϊούσης δε της 

παγκοσμιοποίησης, η διασυνοριακή κινητικότητα των κεφαλαίων αναδεικνύεται σε 

παράγοντα διακινδύνευσης του δικαιώματος της εργασίας. Ανησυχητική είναι η 

παρατήρηση ότι όσο πραγματώνεται το δεύτερο σκέλος του άρθ. 22 παρ. 1 του Σ. περί 

κρατικής μέριμνας για την ηθική και υλική εξύψωση του εργαζόμενου πληθυσμού, 

τόσο περισσότερο ενδέχεται να φαλκιδεύεται το πρώτο σκέλος, να εκτίθενται δηλαδή 

σε κίνδυνο οι θέσεις εργασίας, γιατί το κεφάλαιο αντιδρά με αποεπένδυση και φυγή σε 

χώρες χαμηλού εργασιακού κόστους, με συνήθως χαλαρή ή ανύπαρκτη εργατική 

νομοθεσία (Χρυσόγονος, 2006:559). 

2.3. Περί του δικαιώματος της ιδιοκτησίας και της 

επιχειρηματικής ελευθερίας 

Η άσκηση της διευθυντικής εξουσίας συναρτάται αφενός με το δικαίωμα της 

ιδιοκτησίας, αφετέρου με την επιχειρηματική ελευθερία. Η ιδιοκτησία, μορφές 

εξουσίασης δηλαδή σε αγαθά που κατά περίπτωση εξειδικεύονται από τον κοινό 
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νομοθέτη, προστατεύεται από το ελληνικό Σύνταγμα αλλά και από το Πρώτο Πρόσθετο 

Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (Π.Π.Π. 

Ε.Σ.Δ.Α.) 33 . Το ατομικό δικαίωμα της ελευθερίας, ως σημαντική διάσταση της 

οικονομικής ελευθερίας, παρέχει τη δυνατότητα στο άτομο να αξιοποιεί, να 

απολαμβάνει, αλλά και να διαθέτει την ιδιοκτησία του (Δαγτόγλου, 2012: 862). 

Κατά το Σύνταγμα η ιδιοκτησία, ως στοιχείο ατομικής ελευθερίας, «τελεί υπό την 

προστασία του κράτους»· όχι όμως χωρίς περιορισμούς, διότι τα δικαιώματα που 

απορρέουν από αυτήν, «δεν μπορούν να ασκούνται σε βάρος του γενικού συμφέροντος» 

(Σ. άρθ. 17 παρ. 1. ). Άλλωστε, σε όλα τα δικαιώματα του ανθρώπου ως ατόμου και 

μέλους του κοινωνικού συνόλου, ο συνταγματικός νομοθέτης, μην επιτρέποντας την 

καταχρηστική άσκησή τους, προσδίδει και κοινωνική διάσταση, ορίζοντας ότι «η 

αναγνώριση και η προστασία των θεμελιωδών και απαράγραπτων δικαιωμάτων του 

ανθρώπου από την Πολιτεία αποβλέπει στην πραγμάτωση της κοινωνικής προόδου μέσα 

σε ελευθερία και δικαιοσύνη» και ότι «το Κράτος δικαιούται να αξιώνει από όλους τους 

πολίτες την εκπλήρωση του χρέους της κοινωνικής και εθνικής αλληλεγγύης» (Σ. άρθ. 

25).  

Το Σύνταγμα προστατεύει και τα περιουσιακά δικαιώματα· ως προστατευόμενο 

έννομο αγαθό η ιδιοκτησία δεν στερείται από τον κάτοχό της, «παρά μόνο για δημόσια 

ωφέλεια που έχει αποδειχθεί με τον προσήκοντα τρόπο, όταν και όπως ο νόμος ορίζει, 

και πάντοτε αφού προηγηθεί πλήρης αποζημίωση…» ( Σ. άρθ. 17). Παράλληλα, όμως, ο 

συνταγματικός νομοθέτης εμφαίνει την κοινωνική διάσταση της ιδιοκτησίας και 

κατοχυρώνει τη δυνατότητα παρέμβασης του κράτους σ’ αυτή (για λόγους κοινωνικούς, 

δημόσιου ή εθνικού συμφέροντος, προστασίας της υγείας, του εθνικού πλούτου και του 

φυσικού περιβάλλοντος34), αφενός περιορίζοντας διά νόμου τις εξουσίες του ιδιοκτήτη 

(Σ. άρθ. 18 και 117 παρ. 3), αφετέρου «καθιερώνοντας (άμεσα ή έμμεσα) υποχρεώσεις 

ανοχής ορισμένων κοινωνικά αναγκαίων, αλλά επιβαρυντικών ή οικονομικά ζημιογόνων 

ενεργειών επί της ιδιοκτησίας» (άρθ. 17 παρ. 7) (Δαγτόγλου, 2012:860· Κουκιάδης, 

2012α: 36 επ.). 

                                                           
33 Άρθ. 1. Κυρώθηκε με το Ν.Δ. 53/1974. 
34 Σ. Άρθ. 17 παρ. 6-7 (Απαλλοτρίωση υπέρ του δημοσίου, όταν πρόκειται να εκτελεστούν έργα κοινής 

ωφέλειας ή γενικότερης σημασίας για την οικονομία της χώρας), 18 παρ. 1-2 (ιδιοκτησία και διάθεση 
στοιχείων εθνικού πλούτου), παρ. 3 (επιτάξεις για λόγους εθνικούς, δημόσιας τάξης ή υγείας), 5 
(ιδιαίτερες περιστάσεις κάρπωσης ιδιοκτησίας), παρ. 6 (διάθεση εγκαταλειμμένων εκτάσεων σε 
ακτήμονες), παρ. 7 (απαγόρευση απαλλοτρίωσης μοναστηριακής ιδιοκτησίας). Άρθ. 24 (Προστασία 
φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, θέματα χωροταξικής αναδιάρθρωσης). Άρθ. 106 παρ. 3-5 
(Εξαγορά επιχειρήσεων ή αναγκαστική συμμετοχή σε αυτές του κράτους έναντι τιμήματος ή 
ανταλλάγματος). Άρθ. 117 παρ. 3-5 (Προστασία δημόσιων ή ιδιωτικών δασικών εκτάσεων, 
απαλλοτριώσεις). 
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Αντικείμενο νομολογίας κατέστη ο προσδιορισμός του είδους των ιδιοκτησιακών 

δικαιωμάτων που καλύπτει η συνταγματική προστασία. Αρχικά από αυτήν είχαν 

αποκλειστεί τα ενοχικά δικαιώματα, π.χ. δικαιώματα από μετοχή35. Στη συνέχεια, όμως, 

και επειδή έγινε δεκτό ότι το κυρωμένο με νόμο Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο της 

Ε.Σ.Δ.Α. αποτελεί εσωτερικό δίκαιο που υπερισχύει κάθε αντίθετης διάταξης νόμου36 , 

κρίθηκε ότι «Στην έννοια της περιουσίας περιλαμβάνονται όχι μόνο τα εμπράγματα 

περιουσιακά δικαιώματα, αλλά και όλα τα δικαιώματα «περιουσιακής φύσεως» και τα 

κεκτημένα «οικονομικά συμφέροντα». Καλύπτονται έτσι και τα ενοχικά περιουσιακά 

δικαιώματα και ειδικότερα απαιτήσεις, είτε αναγνωρισμένες με δικαστική ή διαιτητική 

απόφαση, είτε απλώς γεννημένες κατά το εθνικό δίκαιο …»37 . «Επομένως στην έννοια 

της ιδιοκτησίας ανήκουν όχι μόνο τα επί της μετοχής, αλλά και τα εκ της μετοχής 

δικαιώματα, καθώς και τα δικαιώματα της πνευματικής, βιομηχανικής ή εμπορικής 

ιδιοκτησίας, όλα δηλαδή τα οικονομικώς αποτιμητά δικαιώματα» (Δαγτόγλου, 2012:869· 

Χρυσόγονος, 2006:371 επ.). 

Η στέρηση των ενοχικών δικαιωμάτων χωρεί μόνο για λόγους δημόσιας ωφέλειας 

και προϋποθέτει την καταβολή αποζημίωσης. Η προαναφερθείσα διάταξη του 

Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ε.Σ.Δ.Α , βάσει του άρθ. 28 παρ. 1 του Συντάγματος, 

έχει άμεση και υπερνομοθετική ισχύ στο εθνικό δίκαιο και δεσμεύει τον κοινό 

νομοθέτη. Διατάξεις νόμων με αναδρομική ισχύ που προβαίνουν σε στέρηση 

περιουσίας, χωρίς να συντρέχουν λόγοι δημόσιου συμφέροντος και χωρίς προηγούμενη 

καταβολή αποζημίωσης, είναι αντισυνταγματικές38. 

Η ελευθερία της ιδιοκτησίας σχετίζεται και με την επιχειρηματική ελευθερία και 

την ιδιωτική οικονομική πρωτοβουλία, περί της οποίας ρητή συνταγματική 

κατοχύρωση δεν υπάρχει. Αντιθέτως, η αναφορά σ’ αυτή του συνταγματικού νομοθέτη 

γίνεται με σκοπό την οριοθέτησή της, καθόσον δεν της επιτρέπει «να αναπτύσσεται σε 

βάρος της ελευθερίας και την ανθρώπινης αξιοπρέπειας ή προς βλάβη της εθνικής 

οικονομίας» (Σ. άρθ. 106 παρ. 2). Παρά ταύτα, συνάγεται η ύπαρξή της από αυτό καθ’ 

αυτό τον περιορισμό της αλλά και από άλλες διατάξεις του Συντάγματος (Δαγτόγλου, 

2012:963).  

Εξάλλου, η νομική έννοια της ιδιοκτησίας δεν είναι απόλυτη. Αντιθέτως, «το 

περιεχόμενο και η λειτουργία της μπορούν και πρέπει να προσαρμόζονται στην αλλαγή 

                                                           
35 ΣτΕ(Ολ.) 598/1953, 1094/1987, 1095/1987.  
36 Σ. άρθ. 28 παρ.1. ΣτΕ(Ολ.) 542/1999.  
37  Διοικ.Εφ.Ακυρ.Λαρ. 34/2010. Είχαν προηγηθεί και άλλες αποφάσεις αναλόγου κρίσεως. 

Α.Π.(Ολ.)40/1998. Α.Π. 1475/2002, 1780/2005, 478/2006. ΣτΕ 3428/2006. Βλ. και σημ. 40. 
38 Σ. άρθ. 28 παρ. 1, σε συνδυασμό με το άρθ. 1 του Π.Π.Π. Ε.Σ.Δ.Α. Α.Π. 1369/2009, 33/2002. 
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των οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών. Έτσι επιτρέπεται η μεταβολή του 

προορισμού της ιδιοκτησίας, εφόσον αυτό επιβάλλεται από το Σύνταγμα ή γίνεται με βάση 

νόμιμα κριτήρια…, καθώς και η θέσπιση περιορισμών στις εξουσίες που πηγάζουν από 

τον προορισμό της ιδιοκτησίας, με την προϋπόθεση ότι είναι συναφείς με τον προορισμό 

αυτό και δεν εξαφανίζουν ούτε καθιστούν αδρανή σε σχέση με τον τελευταίο την 

ιδιοκτησία.» (Χρυσόγονος, 2006:362). 

Το προαναφερθέν δικαίωμα χρήσης και διάθεσης της ιδιοκτησίας συναρτάται με 

την επιχειρηματική ελευθερία, η οποία απορρέει και από την ελευθερία της εργασίας 

(Σ. άρθ. 22), που νοείται αφενός ως ελευθερία διάθεσης ή μη σωματικών ή/και 

πνευματικών δυνάμεων για εργασία (προστατευόμενο ατομικό δικαίωμα), αφετέρου ως 

αξίωση εργασίας (προστατευόμενο κοινωνικό δικαίωμα). Τέλος, η διάταξη περί του 

δικαιώματος ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας και συμμετοχής στην 

οικονομική ζωή (Σ. άρθ. 5 παρ. 1) αναδεικνύει την οικονομική άρα και επιχειρηματική 

ελευθερία, επισημαίνοντας παράλληλα ως όρια της επιχειρηματικής δραστηριότητας το 

σεβασμό των δικαιωμάτων των άλλων, την έννομη συνταγματική τάξη και τα χρηστά 

ήθη (Σ. άρθ. 5 παρ. 1).  

Η ελευθερία της οικονομικής δραστηριότητας διασφαλίζει την ελεύθερη 

λειτουργία της επιχείρησης, ώστε αυτή να μπορεί να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις 

του ανταγωνισμού. «Εξάλλου, οι περιορισμοί στη δραστηριότητά της δεν είναι επιτρεπτό 

να εισέρχονται τόσο ουσιωδώς στον κύκλο συναλλαγών της ιδιωτικής επιχείρησης, ώστε 

στην πραγματικότητα να καθίσταται αδύνατη ή να τίθεται σε άμεσο κίνδυνο η 

πραγματοποίηση των θεμιτών σκοπών της επιχειρηματικής δραστηριότητας και η 

επιβίωσή της ως οικονομικής μονάδας» (Χρυσόγονος, 2006:193) 39. 

 

Ειδική πλευρά της οικονομικής ελευθερίας είναι η ελευθερία της εργασίας, ως 

ατομικό δικαίωμα, στην οποία αναφερθήκαμε, αλλά και η ελευθερία των συμβάσεων 

(ελευθερία σύναψης και καταγγελίας της σύμβασης, επιλογής του αντισυμβαλλόμενου, 

διαμόρφωσης του περιεχομένου της σύμβασης κλπ.)40, που απορρέει από το άρθ. 5 παρ. 

1 του Σ. και προβλέπεται από τη διάταξη του άρθ. 361 του Α.Κ. Με την ελευθερία των 

συμβάσεων, ως εκδήλωση του δικαιώματος της οικονομικής ελευθερίας, δεν 

                                                           
39 ΣτΕ(Ολ.) 2112/1963. 
40 Μον.Πρωτ.Αθ. 1759/2013 (Εξειδίκευση της αρχής της ελευθερίας των συμβάσεων. Περιουσία κατά 

την έννοια του άρθ. 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου, αποτελεί και η υπόσταση μιας σύμβασης 
εργασίας, εφόσον συντρέχουν οι προβλεπόμενες γι’ αυτό υπό του νόμου προϋποθέσεις. Η υπόθεση 
αφορούσε προσφυγή μισθωτού που είχε τεθεί σε διαθεσιμότητα, βάσει του Ν. 4093/2012.)  
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συμβιβάζεται κατ’ αρχήν μεταγενέστερη επέμβαση του νομοθέτη περιοριστική της41. 

Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις κατά τις οποίες η ελευθερία των συμβάσεων 

προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων ή ασκείται κατά παράβαση του Συντάγματος ή 

ενέχει προσβολή των χρηστών ηθών ή ασκείται εις βάρος της Εθνικής Οικονομίας42.  

Τόσο το δικαίωμα της ιδιοκτησίας όσο και εκείνο της επιχειρηματικής ή 

επαγγελματικής (Ζερδελής, 2013:94 επ.) ελευθερίας περιορίζονται και από τα 

συνταγματικά κατοχυρωμένα συλλογικά δικαιώματα των εργαζόμενων (π.χ. 

δυνατότητα ελέγχου των εργοδοτικών εξουσιών από τη συνδικαλιστική δράση εντός 

επιχείρησης), ενώ και η ποιότητα του νομικού καθεστώτος της εργασίας είναι ανάλογη 

του εύρους των δεσμεύσεων ή περιορισμών που αναγνωρίζεται ότι απορρέουν από την 

κοινωνική διάσταση της ιδιοκτησίας (Κουκιάδης, 2012α:37) και της επιχειρηματικής 

ελευθερίας. Το εργατικό δίκαιο λαμβάνει υπόψη του τα προαναφερθέντα, ενίοτε 

αντιτιθέμενα, δικαιώματα των αντισυμβαλλόμενων στην εργασιακή σχέση, 

οριοθετώντας τα εκατέρωθεν προς εξισορρόπησή τους, αλλά με μεγαλύτερη προστασία 

στον ασθενέστερο από άποψη οικονομικής και διαπραγματευτικής ισχύος, δηλαδή στον 

εργαζόμενο (Ζερδελής, 2013:346). 

2.4. Το εργατικό δίκαιο 

Όσον αφορά την προστασία της εργασίας από νομικής απόψεως, θεμελιώδης 

είναι η διάκρισή της σε εξαρτημένη και ανεξάρτητη, καθόσον το μέγιστο εύρος της 

προστασίας της επικεντρώνεται στην περίπτωση της εξαρτημένης εργασίας 43 , και 

μάλιστα στο πλαίσιο ιδιωτικών σχέσεων εργασίας, όταν δηλαδή ο εργαζόμενος παρέχει 

την εργασία του υπό τις οδηγίες και εντολές ιδιώτη εργοδότη. Στην εξαρτημένη 

εργασία επικεντρώνεται και το ρυθμιστικό πεδίο του εργατικού δικαίου, το οποίο 

περιλαμβάνει οποιαδήποτε νομική ή συμβατική διάταξη σχετική με όρους 

απασχόλησης ή όρους εργασίας, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται η υγεία και η 

                                                           
41 Σ. άρθ. 5 παρ.1, 25 παρ. 3 και 106 παρ. 2. Π.Π.Π. Ε.Σ.Δ.Α. άρθ. 1. Α.Π. 1369/2009. Α.Π.(Ολ.) 

33/2002. Α.Π. 898/2010 (Έκρινε αντισυνταγματική την αναδρομική, βάσει του Ν. 3260/2004, 
κατάργηση συμβάσεων εργασίας και παρέπεμψε την υπόθεση την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου.) Α.Π. 
1369/2009 (Έκρινε αντισυνταγματικό το Ν. 3260/2004, αλλά δεν παρέπεμψε το λόγο αναίρεσης στην 
Ολομέλεια του Αρείου Πάγου.) Α.Π. 371/2010 (Αντίθετη κρίση. Έκρινε συνταγματικό το Ν. 
3260/2004.)  

42  Νόμος ορίζει τις περιπτώσεις στις οποίες απαγορεύεται η σύναψη σύμβασης εργασίας, όπως με 
αλλοδαπούς χωρίς άδεια παραμονής ή με ανηλίκους, ενώ προβλέπεται και αναγκαστική σύναψη 
σύμβασης για πρόσληψη ατόμων προστατευόμενων ειδικών κατηγοριών (π.χ. πολυτέκνων) (Ζερδελής, 
2013:260).  

43 Α.Π.(Ολ.) 28/2005. Α.Π. 994/2013. 
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ασφάλεια κατά την εργασία, και οποιαδήποτε διάταξη σχετική με τις σχέσεις μεταξύ 

εργοδοτών και εργαζομένων44. 

Στις εργασιακές σχέσεις των δημοσίων υπαλλήλων δεν έχουν εφαρμογή οι 

διατάξεις του εργατικού δικαίου, εκτός από την περίπτωση των εργαζόμενων που 

απασχολούνται μεν στο δημόσιο αλλά με σχέση ιδιωτικού δικαίου (Τζιώνας, 2012:3). 

Δεν υπάγονται επίσης στις διατάξεις του εργατικού δικαίου περιπτώσεις συμβάσεων 

ιδιωτικού δικαίου που εμπίπτουν στο πεδίο του αστικού ή εμπορικού δικαίου (π.χ. 

σύμβαση έργου, μεσιτείας κλπ.) (Κουκιάδης, 2012α:20).  

Το εργατικό δίκαιο διακρίνεται σε ατομικό και συλλογικό, ανάλογα με το αν 

αναφέρεται στην ατομική σχέση εξαρτημένης εργασίας μεταξύ εργοδότη και 

εργαζόμενου ή στη «συλλογική διάσταση των εργασιακών σχέσεων που είναι αποτέλεσμα 

της συλλογικής δράσης και αυτονομίας των εργαζομένων και εργοδοτών» (Τζιώνας, 

2012:4). Περαιτέρω, ρυθμίζει θέματα που αφορούν την απασχόληση ως συλλογικό 

φαινόμενο αλλά και γενικότερα την οργάνωση της αγοράς εργασίας. Εξαιτίας των 

ιδιαιτεροτήτων του αυτών και επειδή  ρυθμίζει σχέσεις ιδιωτών μεταξύ τους αλλά και 

σχέσεις ιδιωτών με τους διοικητικούς ή ελεγκτικούς μηχανισμούς τους κράτους, δεν 

μπορεί να χαρακτηριστεί κατ’ αποκλειστικότητα ιδιωτικό ή δημόσιο δίκαιο. Αποτελεί, 

όμως, κλάδο δικαίου με δικές του αρχές (Κουκιάδης, 2012:19). 

Βασικές αρχές του εργατικού δικαίου που κατ’ αρχήν εδράζονται στις 

προαναφερθείσες διατάξεις του Συντάγματος αλλά και σε διεθνείς συμβάσεις περί 

προστασίας της εργασίας ή/και συνδυάζονται με λοιπούς κλάδους του δικαίου είναι 

μεταξύ άλλων η καλόπιστη εκπλήρωση της παροχής, η ίση μεταχείριση των 

εργαζόμενων 45 , η εύνοια προς τον εργαζόμενο 46  (σε περίπτωση αντιτιθέμενων 

ρυθμίσεων υιοθετείται η ευνοϊκότερη για τον εργαζόμενο, εφόσον δεν αντιβαίνει τους 

κανόνες αναγκαστικού δικαίου με αμφιμερή χαρακτήρα47), η απαγόρευση παραίτησης 

του μισθωτού από ορισμένα εργασιακά του δικαιώματα που πηγάζουν από κανόνες 

αναγκαστικού δικαίου, η απαγόρευση της αναγκαστικής εργασίας 48  αλλά και της 

καταχρηστικής άσκησης του δικαιώματος 49  (Τζιώνας, 2012:11-14), ο κοινωνικός 

μισθός και η διαφοροποίηση της ατομικής ιδιοκτησίας από την επιχειρησιακή 

                                                           
44 Ν. 3844/2010 άρθ. 3 παρ. ε. 
45 Σ. άρθ. 22 παρ. 1.  Α.Κ. άρθ. 288.  
46 Μον.Πρωτ.Αθ. 1490/2009.  
47 Α.Κ. 680. Ν. 1876/1990 άρθ. 7 παρ. 2. 
48 Σ. άρθ. 22 παρ. 4. Δ.Σ.Ε.(1930) 29, Δ.Σ.Ε.(1957) 105. Ε.Σ.Δ.Α. άρθ. 4 παρ. 2. Χ.Θ.Δ.Ε.Ε. άρθ. 5 παρ. 2 

(C364/9). 
49 Σ. άρθ. 25 παρ. 3 και Α.Κ. άρθ. 281. 
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ιδιοκτησία, στην οποία αναγνωρίζεται και κοινωνικός προορισμός, με συνακόλουθη 

ισχυρότερη νομική της δέσμευση κ.ά. (Κουκιάδης, 2012:18· Κουκιάδης, 2012α:63 επ.). 

Από τις προαναφερθείσες αρχές προκύπτει ότι το εργατικό δίκαιο διαμορφώνει 

ένα πλαίσιο προστασίας των εργασιακών σχέσεων σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο, 

ένα πλαίσιο προστασίας της επαγγελματικής ελευθερίας των μισθωτών, με περιορισμό 

της επαγγελματικής ελευθερίας του εργοδότη, προς την κατεύθυνση της στάθμισης των 

συγκρουόμενων συμφερόντων τους (Ζερδελής, 2013:94). Το πλαίσιο αυτό, όμως, 

παρουσιάζει διευρυνόμενες ρωγμές από τη δεκαετία του ’80 και εξής, ως επακόλουθο 

της παγκοσμιοποίησης και των ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων, που 

διαφοροποίησαν τους όρους, τα μέσα, το εύρος της επιχειρηματικής δραστηριότητας 

και τη δομή της οικονομίας. Συνακόλουθα ασκούνται πιέσεις για φιλελευθεροποίηση 

της οικονομίας και περισσότερη ευελιξία στην αγορά εργασίας προς ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.  

3. Το οικονομικό πλαίσιο της διευθυντικής εξουσίας 

3.1. Το σύγχρονο περιβάλλον εργασίας 

Η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας, η συνακόλουθη όξυνση του ανταγωνισμού 

μέσω και της διεθνοποίησής του, αλλά και οι νέες μορφές επιχειρηματικότητας και 

οργάνωσης της διεθνούς παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών, με επιχειρησιακές 

στρατηγικές ευέλικτης κάθετης και οριζόντιας ολοκλήρωσης, συσχετισμένης και 

ασυσχέτιστης διαφοροποίησης και διεθνοποίησης των δραστηριοτήτων, έχουν αισθητά 

διαφοροποιήσει το περιβάλλον εργασίας τις τελευταίες δεκαετίες. Η παραδοσιακή 

επιχείρηση, ως ένα κλειστό και αυτοτελές σύστημα οργάνωσης υλικών και άυλων 

πόρων με αυτόνομη εσωτερική ιεραρχία, δύσκολα επιβιώνει στο σύγχρονο 

επιχειρηματικό περιβάλλον. Το ολιστικό και στατικό αυτό σύστημα υποχωρεί έναντι 

νέων δυναμικών και ευέλικτων μορφών επιχειρηματικής δράσης και οργάνωσης, που 

εδράζονται σε ένα πλέγμα αλληλοεξαρτώμενων επιχειρήσεων, διαφορετικού βαθμού 

αυτονομίας και διαφόρων τύπων δεσμεύσεων, μέσω ποικίλων ως προς τον τύπο και 

τους όρους τους συμβατικών συνεργασιών. Και αυτό γιατί στα νέα συστήματα 

διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας, οι βοηθητικές παραγωγικές δραστηριότητες, 
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ακόμα και οι κύριες, συχνά διασπώνται, ανατιθέμενες σε υπεργολάβους (outsourcing) 

(Κουκιάδης, 2012α:87 επ.) 

Συνακόλουθα, ο επιχειρηματικός κόσμος επιτακτικό και ως προαπαιτούμενο 

ανταπόκρισης στις προκλήσεις του ανταγωνισμού εγείρει το αίτημα για ευελιξία στην 

εργασία (Κουκιάδης, 2012α: 93). Ήδη από το 1990 και εξής έχουν εμφιλοχωρήσει στο 

εργασιακό περιβάλλον και σημαντικά έχουν αυξηθεί στην Ευρώπη θεσμοθετημένες και 

μη, ευέλικτες μορφές απασχόλησης, όπως η μερική απασχόληση, η εκ περιτροπής 

απασχόληση, η κατ’ οίκον εργασία και η τηλεργασία, οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου, 

η υπεργολαβία, η παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών και ο δανεισμός μισθωτών μέσω 

επιχειρήσεων προσωρινής απασχόλησης. Παράλληλα, υπό την επίδραση και της 

χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, αυξήθηκε η ανεργία, η ψευδοαπασχόληση 

και η αδήλωτη εργασία (C 351/E39, 2011).  

Η ευελιξία στην εργασία, που συνάδει και με την φιλελευθεροποίηση της 

οικονομίας και την υποχώρηση του κοινωνικού κράτους, έχει επιφέρει απορρύθμιση 

του θεσμικού συστήματος προστασίας της εργασίας. Οι συνθήκες πλέον εργασίας και 

απασχόλησης είναι επισφαλείς στην Ευρώπη, κατεξοχήν στην Ελλάδα, που από το 

2010 και εξής υπήχθη σε μηχανισμό στήριξης και αναγκάστηκε να προβεί σε 

δημοσιονομική προσαρμογή υπό επαχθείς όρους μνημονίων και να αναθεωρήσει το 

δίκαιο των εργασιακών θεμάτων. Η ανεργία (27,8% το πρώτο τρίμηνο του 201450) αλλά 

και το ποσοστό του πληθυσμού που διαβιώνει υπό συνθήκες φτώχειας αυξήθηκαν 

σημαντικά, ενώ και η εργατική νομοθεσία έγινε περισσότερο ελαστική προς όφελος της 

εργοδοσίας και προς ενίσχυση του διευθυντικού δικαιώματος  (Κουκιάδης, 2012:22).  

Λαμβανομένου υπόψη ότι υπό τις συνθήκες αυτές περιορίζεται όλο και 

περισσότερο για τους εργαζόμενους η δυνατότητα και η διάθεσή τους για προσφυγή 

στη δικαιοσύνη προς διασφάλιση όσων δικαιούνται, το όλο θέμα προκαλεί 

προβληματισμό και ανησυχία, καθόσον εγείρει το ζήτημα της καταστρατήγησης των 

δικαιωμάτων του ανθρώπου, πλήττει τον κοινωνικό ιστό στο παρόν, αλλά και 

προοιωνίζεται μελλοντικές αρνητικές διαγενεακές επιπτώσεις (Παπαθεοδώρου & 

Παπαναστασίου, 2010· Βλάχος, 2014), που εγείρουν ως αίτημα τη «διαγενεακή 

αλληλεγγύη και δικαιοσύνη»51.  

                                                           
50 ΕΛ.ΣΤΑΤ: http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE. 
51 Το θέμα της διαγενεακής αλληλεγγύης είχε τεθεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ήδη από το 2007, με 

αναφορά στη στρατηγική της Λισσαβόνας και επίκεντρο τον καλύτερο συνδυασμό μεταξύ 
επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής. Στη διαγενεακή ισότητα, δικαιοσύνη και αλληλεγγύη σε 
συνθήκες οικονομικής κρίσης δόθηκε έμφαση το 2012, που ανακηρύχθηκε «Ευρωπαϊκό έτος για την 
ενεργό γήρανση και την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών». Για τον εορτασμό του ενεργοποιήθηκε ευρύ 
φάσμα ενδιαφερόμενων και εξαγγέλθηκαν νέες πρωτοβουλίες, με σκοπό την προώθηση της ενεργού 
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Η εργασιακή ευελιξία αφορά πλέον και το δημόσιο τομέα ως απότοκο, κατά μία 

άποψη, της ανάγκης να καταστεί η διοίκηση πιο ευέλικτη και ανταγωνιστική, εφόσον 

ευέλικτη και ανταγωνιστική είναι πλέον και η βιώσιμη επιχείρηση (Κουκιάδης, 

2012α:107-109), δεδομένης και της συνέργειας μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα 

όσον αφορά την παραγωγή και κατανάλωση αγαθών και υπηρεσιών. Το ελληνικό 

δημόσιο, με την αυστηρή διοικητική ιεραρχία, έως προ τινος παρείχε το πλέον ασφαλές 

και αδιατάρακτο εργασιακό περιβάλλον, λόγω της μονιμότητας, της σταδιακής 

μισθολογικής και βαθμολογικής εξέλιξης, βάσει αρχαιότητας, και των σταθερών όρων 

εργασίας. Τα τελευταία χρόνια, όμως, όλο και περισσότερο καλύπτει υπηρεσιακές 

ανάγκες με υπεργολαβίες και εργασιακές σχέσεις μερικής απασχόλησης, ενώ ήδη 

καθιερωμένη είναι η πρακτική κάλυψης πρόσκαιρων ακόμα και παγίων αναγκών με 

συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου52. Εξ αιτίας αυτών αφενός ενισχύονται 

οι διαστάσεις ευελιξίας του ισχύοντος στο δημόσιο εργασιακού καθεστώτος, αφετέρου 

δημιουργούνται ρωγμές επισφάλειας, ενισχυόμενες και από αδιαφανείς πελατειακές 

διαδικασίες. 

Τα τελευταία χρόνια μάλιστα, λόγω των μνημονιακών δεσμεύσεων περί 

περιστολής των δημοσίων δαπανών, μέσω και της συστολής του εύρους του δημόσιου 

τομέα, χρησιμοποιήθηκαν μεταξύ άλλων και πρακτικές «ιδιωτικοφάνειας» υπηρεσιών 

του κράτους, με την κατάργηση  φορέων του και την ανάθεση των λειτουργιών τους σε 

νεοσυσταθέντα Ν.Π.Ι.Δ., που στελεχώνονται στην πλειονότητά τους με ήδη 

υπηρετούντες δημοσίους υπαλλήλους 53, ενώ επεβλήθη και ο θεσμός της εφεδρείας, 

απλής και προσυνταξιοδοτικής 54 . Επιπροσθέτως, μεγάλος αριθμός δημοσίων 

                                                                                                                                                                          
γήρανσης και την ενίσχυση της αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών, σε συμφωνία και με τη στρατηγική 
της Επιτροπής για την Ευρώπη του 2020, με την οποία επιδιώκεται μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη. Για σχετικές αναφορές:  
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/equality_between_men_and_w
omen/c11803_el.htm 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1270_el.htm 
http://europa.eu/ey2012/ey2012main.jsp?catId=971&langId=en 

52 Ν. 3174/2003, οι διατάξεις 1-7 του οποίου καταργήθηκαν με το Ν. 3250/2004. Βλ. και άρθ. 37 παρ. 5 
του Ν. 3986/2011, περί εισαγωγής του θεσμού της προαιρετικής μερικής απασχόλησης στο στενό και 
ευρύτερο δημόσιο τομέα και δυνατότητα μείωσης ωρών εργασίας ημερησίως ή και εργασίμων ημερών 
στο 50% και μέχρι 5 έτη με ανάλογη μείωση αποδοχών και με υπολογισμό ως συντάξιμου του 
μειωμένου χρόνου απασχόλησης. 

53 Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), που ιδρύθηκε με το Ν. 
3966/2011 (τροποποίηση με τους Ν. 4093/2012 και 4186/2013) είναι Ν.Π.Ι.Δ., αντικατέστησε το 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, που λειτουργούσε (Ν. 1566/1985) ως ανεξάρτητη δημόσια υπηρεσία 
υπαγόμενη απευθείας στον Υπουργό Παιδείας. Ν.Π.Ι.Δ. αποτελούν επίσης ο Εθνικός Οργανισμός 
Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), το Ίδρυμα 
Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), που ιδρύθηκαν με το Ν. 4115/2013, κ.ά. 

54 Ν. 4024/2011 άρθ. 33. 

http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/equality_between_men_and_women/c11803_el.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/equality_between_men_and_women/c11803_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1270_el.htm
http://europa.eu/ey2012/ey2012main.jsp?catId=971&langId=en
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υπαλλήλων ετέθη σε καθεστώς διαθεσιμότητας55, αλλά και απολύθηκαν ορισμένοι εξ 

αυτών με τη λήξη του. 

3.2. Ευελιξία και ασφάλεια 

Σε μια προσπάθεια εναρμόνισης της ευρωπαϊκής πολιτικής απασχόλησης με τις 

απαιτήσεις της σύγχρονης οικονομίας, αλλά και απάλειψης κατά το δυνατόν των 

δυσμενών κοινωνικών επιπτώσεων της ευελιξίας, από το 2007 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

χαράσσει και προσπαθεί να προωθήσει στρατηγικές ευελιξίας με ασφάλεια 

(flexicurity), με κοινές αρχές για όλα τα κράτη μέλη της και με στόχο τη μείωση των 

ποσοστών ανεργίας και φτώχειας, τη βελτίωση της ποιότητας των θέσεων εργασίας και 

τη διευκόλυνση ενσωμάτωσης στην αγορά εργασίας των λιγότερο ευνοημένων ομάδων 

(νέων, γυναικών, ηλικιωμένων και μακροχρόνια ανέργων).  Οι στρατηγικές αυτές 

εδράζονται κυρίως σε τέσσερις αρχές, που συνοψίζονται στην α) ευελιξία με ασφάλεια 

των συμβάσεων εργασίας, β) εκπόνηση στρατηγικών διά βίου μάθησης, γ) 

αποτελεσματικότητα των ενεργών πολιτικών στην αγορά εργασίας και δ) στον 

εκσυγχρονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης56.  

Η ασφάλεια στην ευελιξία θα ενισχυθεί, αν οι επερχόμενες ρυθμίσεις 

εναρμονιστούν (και προς αυτή την κατεύθυνση κατά το μάλλον ή ήττον 

προσανατολίζονται) με κοινές ή σταθερές αρχές, όπως είναι οι εγγυήσεις περί 

προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων εργασίας, η υιοθέτηση κατόπιν επαρκούς 

αιτιολόγησης των αναγκαίων κατά περίπτωση ευέλικτων μορφών προς εξυπηρέτηση 

εκτάκτων και πρόσκαιρων αναγκών, η διασφάλιση στους απασχολούμενους υπό 

καθεστώς ευέλικτων εργασιακών σχέσεων όρων παροχής εργασίας αναλόγων προς 

εκείνους των συναδέλφων τους με συμβατική εργασιακή σχέση υψηλής προστασίας, 

την εξαρτημένη, δηλαδή, εργασία αορίστου χρόνου (προς το σκοπό αυτό έχει ήδη 

αναδειχθεί το κριτήριο του συγκρίσιμου εργαζόμενου57) και  η προτεραιότητα ως προς 

την πρόσληψη σε θέση εργασίας αορίστου χρόνου εργαζόμενων που ήδη έχουν 

                                                           
55 Με το Ν. 4172/2013 καταργήθηκε η ειδικότητα των σχολικών φυλάκων (άρθ. 80), θέσεις του κλάδου 

της Δημοτικής Αστυνομίας (άρθ. 81) και 50 ειδικότητες εκπαιδευτικών (άρθ. 82). Οι υπάλληλοι των 
καταργηθέντων κλάδων ετέθησαν σε διαθεσιμότητα με προοπτική τη μετάταξή τους σε άλλες θέσεις 
του δημοσίου ή την απόλυσή τους. 

56Ευελιξία με ασφάλεια:  
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/community_employment_polici
es/c10159_el.htm 
Βλέπε επίσης Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: C211/48 (19.08.2008), C318/1 
(23.12.2009) και C 351/E39 (02.12.2011). 

57 Βλ. σελ. 52 και σημ. 135. 

http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/community_employment_policies/c10159_el.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/community_employment_policies/c10159_el.htm
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απασχοληθεί σε ευέλικτες μορφές εργασίας. Γενικότερα, προωθείται η αναθεώρηση της 

έννοιας περί προστασίας της εργασίας υπό το πρίσμα των σύγχρονων αναγκών και η 

συνάρτησή της με πολιτικές απασχόλησης που αφενός θα στηρίζουν την οικονομική 

ανάπτυξη, επιτρέποντας μεταξύ άλλων και την ευελιξία της εργασίας, αφετέρου θα 

περιορίζουν την επισφάλεια των εργαζόμενων, με παροχές του κοινωνικού κράτους 

αλλά και υποχρεώσεις των εργοδοτών (Κουκιάδης, 2012α:104-105).  

Προς το σκοπό αυτό, απαιτείται βέβαια αναθεώρηση του δικαίου περί εργασίας, 

ατομικού και συλλογικού για την επίτευξη ισορροπίας ανάμεσα στην ευελιξία και την 

προστασία του εργαζόμενου (Κουκιάδης, 2012: 32 επ.). 

4. Φορείς της διευθυντικής εξουσίας και ευθύνη τους 

Φορέας της διευθυντικής εξουσίας, των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που εξ 

αυτής απορρέουν, είναι κατ’ αρχήν ο εργοδότης (Σταμούλης, 1978:104 επ.· Κουκιάδης, 

2012:79 επ.). 

Εργοδότης καλείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού 

δικαίου, συμπεριλαμβανόμενου του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ., που συνδέεται με 

σχέση εργασίας με τον εργαζόμενο ή μισθωτό, χρησιμοποιεί δηλαδή την εργασία του 

έναντι αμοιβής, και έχει την ευθύνη για την επιχείρηση ή εκμετάλλευση58. Η έννοια του 

εργοδότη προκύπτει κατ’ αντιδιαστολή προς την έννοια του εργαζόμενου, φυσικού 

προσώπου, ως αντισυμβαλλομένου του, διότι αυτή υπάρχει ανάγκη πρώτιστα να 

οριστεί, προκειμένου να τύχουν νομικής προστασίας τα εργασιακά δικαιώματα των 

εργαζόμενων. Εργαζόμενος, καλείται «κάθε πρόσωπο που απασχολείται από έναν 

εργοδότη με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των ασκούμενων και 

των μαθητευόμενων, εκτός από το οικιακό υπηρετικό προσωπικό», ενώ ειδικότερα ως 

μισθωτός νοείται το πρόσωπο που παρέχει σε εργοδότη «κάθε είδους εξαρτημένη 

εργασία έναντι αμοιβής» (Τζιώνας, 2012:17). Ως επιχείρηση δε νοείται «κάθε 

επιχείρηση, εκμετάλλευση, εγκατάσταση και εργασία του ιδιωτικού και του δημόσιου 

τομέα, ανεξαρτήτως κλάδου οικονομικής δραστηριότητας στον οποίο κατατάσσεται» 59. 

                                                           
58  Α.Π. 693/2014, 2277/2007, 2100/2013, 1124/2005. Εφ.Πειρ. 4/2011. Εφ.Αθ. 1952/2006. 

Μον.Πρωτ.Αθ. 110/2012, 6920/2010, 11389/1994. 
59 Ν. 3850/2010 άρθ. 3 παρ. 1. 
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Τόσο η έννοια του εργοδότη, όσο και εκείνη του εργαζόμενου-μισθωτού δεν συνδέεται 

με την άσκηση ορισμένου επαγγέλματος60.  

Οι έννοιες εργοδότης και εκμετάλλευση είναι συνδεόμενες αλλά διακρινόμενες 

από τις έννοιες επιχειρηματίας και επιχείρηση αντίστοιχα. Συνιστούν διαφορετικά πεδία 

από την άποψη της ρύθμισης των εργασιακών σχέσεων, αν και ενίοτε χρησιμοποιούνται 

αδιακρίτως 61 . Κύριο χαρακτηριστικό της εκμετάλλευσης είναι η οργανική της 

αυτοτέλεια, γι’ αυτό και επ’ αυτής αναπτύσσεται το πεδίο άσκησης της διευθυντικής-

εργοδοτικής εξουσίας. Η έννοια δε του επιχειρηματία παραπέμπει πρώτιστα στις 

διατάξεις του εμπορικού δικαίου, αλλά επειδή χρησιμοποιείται και από το εργατικό 

δίκαιο, συνιστά κοινό τους τόπο, στη βάση διευθέτησης κοινών προβλημάτων. 

Ως υποκείμενο των εργασιακών σχέσεων νοείται ο εργοδότης, των 

επιχειρηματικών ο επιχειρηματίας. Συνήθως συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο οι δύο αυτές 

ιδιότητες, αλλά όχι απαραίτητα· υπάρχουν εργοδότες που δεν είναι επιχειρηματίες (π.χ. 

στην περίπτωση σωματείου), αλλά και οι επιχειρηματίες που δεν απασχολούν 

εργαζόμενους, άρα δεν είναι εργοδότες. Δεν ελλείπουν και οι περιπτώσεις κατάτμησης 

του προσώπου του εργοδότη, όπως στην περίπτωση τριμερούς εργασιακής σχέσης με 

δύο εργοδότες (π.χ. δανεισμός μισθωτού), όπως επίσης και εκείνες στις οποίες είναι 

ασαφές το πρόσωπο του εργοδότη62. Κατεξοχήν αυτό απαντά σε ομίλους εταιρειών63 με 

δεσπόζουσα στρατηγικού ρόλου επιχείρηση και λοιπές ελεγχόμενες από αυτήν, που από 

κοινού συνιστούν μια διασπασμένη νομικά ενότητα, με αποτέλεσμα η «κοινότητα του 

κεφαλαίου» να «υπερφαλαγγίζει την ατομικότητα της εργασιακής σχέσης» (Κουκιάδης 

                                                           
60 Εκτός από την ιδιάζουσα περίπτωση κατά το άρθ. 3 παρ. 1 του Ν. 3850/2010 των εργαζόμενων ως 

οικιακό βοηθητικό προσωπικό. 
61 Α.Π. 170/2009. «Ως επιχείρηση νοείται η ενιαία οργάνωση υλικών μέσων και άυλων αγαθών, όπως 

κεφάλαιο και εργασία, για επιδίωξη ορισμένου σκοπού κυρίως οικονομικού συνήθως δε κερδοσκοπικού», 
ως «εκμετάλλευση δε η ενιαία οργάνωση της εργασίας των μισθωτών κατά τρόπο διαρκή, όπως και των 
υλικών μέσων και τεχνικών μεθόδων», των συντελεστών παραγωγής δηλαδή, «προς επιδίωξη ορισμένου 
επιστημονικού, τεχνικού ή παραγωγικού αποτελέσματος». Στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις συνήθως 
ταυτίζεται η επιχείρηση με την εκμετάλλευση. Εμφανής είναι η διάκριση στις επιχειρήσεις που έχουν 
περισσότερες της μίας εκμεταλλεύσεις, στις οποίες φορέας της διευθυντικής εξουσίας, ακριβέστερα 
του διευθυντικού δικαιώματος, μπορεί να είναι ο επιχειρηματίας ή ο εκμεταλλευτής (Ζαπουνίδης & 
Γαγάνη, 2005: 123· Ζερδελής, 2013:821). 

62 Εφ.Λαρ. 235/2012 (Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου ο μισθωτός όχι μόνο δεν γνωρίζει προσωπικά 
τον εργοδότη του αλλά και δεν μπορεί να προσδιορίσει την ταυτότητά του. Το θέμα αυτό αποτελεί και 
το βασικότερο πρόβλημα στις τριμερείς σχέσεις εργασίας. Πρόκειται για τις περιπτώσεις που στην 
σχέση εργασίας παρεμβάλλεται και ένα τρίτο πρόσωπο. Στις περιπτώσεις που ένας τρίτος, χωρίς να 
είναι συμβαλλόμενος στην σύμβαση εργασίας απασχολεί για δικό του λογαριασμό ένα μισθωτό γίνεται 
κατάτμηση της ιδιότητας του εργοδότη και έχουμε δύο μερικούς εργοδότες, τον αρχικό και τον 
μεταγενέστερο.) 

63  Εφ.Λαρ. 235/2012 (Ο όμιλος εταιριών χαρακτηρίζεται από κοινή διεύθυνση, κοινή οικονομική 
πολιτική, κοινή χρηματοδότηση, με μια λέξη κοινά οικονομικά συμφέροντα και, ενώ συντίθεται από 
πολλά αυτοτελή νομικά πρόσωπα, αποτελεί μια οικονομική ενότητα. Ο όμιλος εταιριών κατά το 
ελληνικό δίκαιο δεν μπορεί να θεωρηθεί ενιαίος εργοδότης. Έτσι, για διάφορα δικαιώματα του 
μισθωτού (μισθοί, αποζημιώσεις κλπ.) είναι υπεύθυνες όλες οι εταιρείες ανεξαρτήτως του ποια 
εταιρεία τον απασχολεί σε κάθε συγκεκριμένη χρονική στιγμή.)  
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2012α:378). Συμβαίνει δηλαδή ένας εργαζόμενος να συνάπτει εργασιακή σχέση με μία 

από τις εταιρείες του ομίλου, αλλά η εργασία του να αξιοποιείται και άλλες, σε 

ορισμένες των περιπτώσεων και με επιδείνωση των όρων παροχής της (δανεισμός, 

μετακίνηση εργαζόμενου, εξαγωγή εργασίας σε περιφερειακές επιχειρήσεις κλπ.) 

(Κουκιάδης, 2012α:350 επ.). 

Πολλές είναι οι μορφές με τις οποίες εμφανίζεται το πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, 

της εργοδοσίας και κατά περίπτωση χρησιμοποιούνται διάφορες έννοιες με αναφορά σε 

εκφάνσεις του προσώπου του εργοδότη, όπως άμεσος, έμμεσος, αφηρημένος, 

συγκεκριμένος, πλασματικός, κατ’ απονομήν εργοδότης64 κλπ., ενώ και το διευθυντικό 

δικαίωμα, δεν ασκείται πάντα από την εργοδοσία, αλλά και από φυσικά πρόσωπα, 

νομίμους εκπροσώπους της, τα λεγόμενα διευθυντικά στελέχη 65  ή διευθύνοντες 

υπαλλήλους ή και από τρίτους, στους οποίους η εργοδοσία εκχωρεί μέρος ή και το 

σύνολο των εξουσιών της (Ζερδελής, 2013:43 επ.· Τζιώνας, 2012:117· Κουκιάδης, 

2012α:298 επ.· Βλαστός, 2004:107 επ.· Σταμούλης, 1978:104 επ.).  

Η έννοια του διευθύνοντος υπαλλήλου έχει πέραν της διοικητικής και τη νομική 

της διάσταση, η οποία δεν ορίζεται σαφώς νομοθετικά, απορρέει όμως από τη Διεθνή 

Σύμβαση της Διεθνούς Συνδιάσκεψης της Εργασίας της Ουάσιγκτον του 1919, που 

κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2269/1920. Ειδικότερα, με το άρθ. 2 παρ. α της 

Σύμβασης αυτής, εξαιρούνται των διατάξεών της πρόσωπα που κατέχουν «θέσιν 

εποπτείας ή διευθύνσεως ή θέσιν εμπιστευτικήν.», κριτήρια τα οποία αναφέρονται τόσο 

στην άσκηση εργοδοτικών εξουσιών (εποπτεία, διεύθυνση) όσο και στο είδος της 

εργασίας που επιτελούν (εμπιστευτική). Η διάκριση αυτή μεταξύ των εργαζόμενων έχει 

παγιωθεί, διευρυνθεί και εξειδικευτεί από τη νομολογία (Κουκιάδης, 2012α:298-299· 

Λεβέντης & Παπαδημητρίου 2011:281), σε αντίθεση με την επίσης νομική και από τις 

απαρχές του εργατικού δικαίου διάκρισή τους σε ιδιωτικούς υπαλλήλους και εργάτες, 

                                                           
64 Οι έννοιες άμεσος και έμμεσος εργοδότης προκύπτουν από την επιχειρηματική πρακτική του δανεισμού 

ή της παραχώρησης εργαζόμενου. Οι έννοιες συγκεκριμένος και αφηρημένος εργοδότης συνδέονται με 
ορισμένες εργοδοτικές εξουσίες, για την άσκηση των οποίων απαιτείται ο εργοδότης αφενός να είναι 
φυσικό πρόσωπο, αφετέρου να έχει δικαιοπρακτική ικανότητα. Στην περίπτωση αυτή, συγκεκριμένος 
εργοδότης αποκαλείται το φυσικό πρόσωπο που λειτουργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος μη έχοντος 
δικαιοπρακτική ικανότητα εργοδότου, του αφηρημένου εργοδότη. Πλασματικός λογίζεται ο εργοδότης 
που εκ του νόμου φέρει εργοδοτικές εξουσίες ή υποχρεώσεις αναφορικά με σχέση εργασίας, χωρίς 
ανάμιξη σ’ αυτή αλλά και χωρίς όφελος από αυτήν.  Η έννοια του κατ’ απονομήν εργοδότη προκύπτει 
στην περίπτωση που νόμος επιβάλλει ορισμένες εργοδοτικές εξουσίες ή υποχρεώσεις να ανήκουν σε 
πρόσωπα διαφορετικά από το φυσικό εργοδότη (άρθ. 8 παρ. 5 Α.Ν. 1846/1951) (Κουκιάδη, 2012α: 
368-375, 377, 375-6). Βλ. και σελ. 40. 

65 Βλ. σελ. 33 και σημ. 75.   
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που παρουσιάζει άμβλυνση 66  (Τζιώνας, 2012:17-18, Κουκιάδης, 2012α:293-298· 

Ζερδελής, 2013:37 επ.). 

Οι υπάλληλοι με διευθυντική θέση (Κουκιάδης, 2012α:298-303, Λεβέντης & 

Παπαδημητρίου 2011:281-286) διακρίνονται από τους υπολοίπους ως προς το ότι είναι 

στελέχη που, επειδή η εργοδοσία κρίνει ότι διαθέτουν προσόντα ή ότι έχουν ικανότητες 

ή δεξιότητες ικανές να προαγάγουν τα συμφέροντά της ή επειδή χαίρουν της 

εμπιστοσύνης της 67 , τους έχει αναθέσει με δικαίωμα απόφασης τη γενικότερη 

διεύθυνση της επιχείρησης στην οποία εργάζονται ή ενός σημαντικού τομέα της68 και 

την εποπτεία επί του προσωπικού του τομέα ευθύνης τους. Εκ της θέσεώς τους αυτής 

και επειδή «ασκούν καθήκοντα και εξουσίες που προσιδιάζουν στο φορέα της 

επιχείρησης και με τις δύο ιδιότητες, του επιχειρηματία και του ιδιώτη» (Ζερδελής, 

2013:43-44), μπορούν να επηρεάζουν την κατεύθυνση, τον προσανατολισμό και την 

εξέλιξη της επιχείρησης, διακρίνονται εμφανώς από τους άλλους υπαλλήλους, επειδή 

ασκούν σε μεγάλο βαθμό δικαιώματα εργοδότη έναντι του προσωπικού σε θέματα 

πρόσληψης και απόλυσης, συνήθως φέρουν και ποινικές ευθύνες, σε περίπτωση μη 

τήρησης των διατάξεων που έχουν θεσπιστεί για την προστασία του συμφέροντος των 

εργαζομένων, έχουν το δικαίωμα να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και σημαντικές 

αποφάσεις, προς επίτευξη των σκοπών και στόχων της εργοδοσίας σε επίπεδο 

εσωτερικής οργάνωσης αλλά και σε σχέση με τρίτους, και κατά κανόνα λαμβάνουν 

αποδοχές που υπερβαίνουν τα κατώτατα νόμιμα όρια και τις αποδοχές των υπόλοιπων 

                                                           
66Οι εργαζόμενοι διακρίνονται σε υπαλλήλους και εργάτες, ανάλογα με το αν στην παρεχόμενη από 

αυτούς εργασία υπερτερεί το πνευματικό ή το χειρωνακτικό στοιχείο αντίστοιχα. Η διάκριση αυτή 
επηρεάζει την εργασιακή σχέση, ως προς τους όρους αμοιβής, απασχόλησης, τις προϋποθέσεις 
καταβολής αποζημίωσης με την λήξη της εργασιακής σχέσης κλπ. και βαίνει αμβλυνόμενη, εξαιτίας 
της τεχνολογικής εξέλιξης που καθιστά αναγκαία την όλο και υψηλότερου επιπέδου επαγγελματική 
εκπαίδευση και κατάρτιση, με αποτέλεσμα αφενός να ενισχύεται το πνευματικό στοιχείο στην 
πλειονότητα των παρεχόμενων εργασιών και αφετέρου να ισχυροποιούνται οι ενστάσεις περί του 
ασυμβίβαστου της διάκρισης αυτής με την αρχή της ισότητας (Κουκιάδης, 2012α:293· Τζιώνας, 
2012:17). «Αν κατά τη διάρκεια λειτουργίας της εργασιακής σχέσης ο εργοδότης αμφισβητήσει την 
ιδιότητα του εργαζόμενου ως υπαλλήλου, ο τελευταίος έχει έννομο συμφέρον να ασκήσει αναγνωριστική 
αγωγή», γιατί από το χαρακτηρισμό αυτό εξαρτώνται έννομα δικαιώματά του. (Ζερδελής, 2013:39· 
Σταμούλης, 1978:208-209). Αντισυνταγματική είχε κρίνει τη διάκριση αυτή το Μονομελές 
Πρωτοδικείο Πατρών (Μον.Πρωτ.Πατ.  915/2000), ενώ απεδέχθη τη συνταγματικότητά της ο Άρειος 
Πάγος (Α.Π. 1554/2003). 

67  Ν. 2269/1920 άρθ. 2. Δεν αποτελεί ασφαλές κριτήριο προσδιορισμού της διευθυντικής θέσης 
(Λεβέντης & Παπαδημητρίου, 2011:286· Κουκιάδης, 2012α:300), καθόσον εργασία εμπιστευτικού 
χαρακτήρα μπορεί να εκτελούν και απλοί υπάλληλοι μιας επιχείρησης (π.χ. ταμίες, λογιστές, 
γραμματείς). Η εμπιστοσύνη του εργοδότη σε υπάλληλο είναι αναγκαία συνθήκη για την ανάθεση 
διευθυντικών καθηκόντων αλλά όχι και ικανή.  

68 Α.Π. 384/2001, 70/2002, 174/2007, 1511/2004. Συνήθως ο υπάλληλος χαρακτηρίζεται διευθύνων, εάν 
ασκεί διευθυντικές αρμοδιότητες σε ολόκληρη την επιχείρηση ή τουλάχιστον σε τομέα δράσης της, του 
οποίου επηρεάζει σημαντικά την εξέλιξη (Λεβέντης & Παπαδημητρίου, 2011:283, σημ. 1). 
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υπαλλήλων της επιχείρησης69.Τα διευθυντικά στελέχη, ακόμη και αν είναι μισθωτοί με 

σχέση εξαρτημένης εργασίας, εξαιρούνται από την εφαρμογή διατάξεων της εργατικής 

νομοθεσίας που αφορούν τα χρονικά όρια της εργασίας, την εβδομαδιαία ανάπαυση, τις 

άδειες και την αποζημίωση ή προσαύξηση για υπερεργασία ή υπερωριακή 

απασχόληση70. 

Προκειμένου δε να χαρακτηριστεί κάποιος υπάλληλος διευθυντικό στέλεχος δεν 

είναι αναγκαίο να διαθέτει όλα τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά ή ενδεχομένως και 

άλλα που δεν έχουν αναφερθεί, αλλά καθιστούν εξέχουσα τη θέση του σε σχέση με την 

πλειονότητα των εργαζόμενων στην ίδια επιχείρηση ή εκμετάλλευση71. Δεδομένου ότι 

οι επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, ιδιαίτερα οι μεγάλες, ανάλογα με τη φύση της 

επιχειρηματικής τους δράσης, το οργανόγραμμά τους και τις κατά περίπτωση ανάγκες 

τους, παρουσιάζουν διαφοροποίηση ως προς το εύρος της διοικητικής τους ιεραρχίας 

αλλά και το είδος των καθηκόντων που αναθέτουν στα στελέχη τους, διακρίνοντάς τα 

σε βαθμίδες (κατώτερα, μεσαία, ανώτερα), η έννοια της διευθυντικής θέσης, 

ανεξάρτητα από το αν ο εργαζόμενος χαρακτηρίζεται ως διευθυντής ή διευθυντικό 

στέλεχος ή όχι, προσδιορίζεται, με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια της καλής πίστης, 

της κοινής πείρας και λογικής, από τη φύση και το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών, 

που κρίνονται συνολικά, καθώς και από την ιδιάζουσα σχέση εκείνου που τις παρέχει, 

τόσο ως προς τον εργοδότη όσο και προς τους λοιπούς εργαζόμενους72. 

Οι διευθύνοντες υπάλληλοι διακρίνονται από τα κατώτερα και μεσαία στελέχη, 

που απλά εποπτεύουν και διευθύνουν τομείς επιχείρησης, με βάση το πρόγραμμα ή τις 

γενικές εντολές του εργοδότη και με περιορισμένη πρωτοβουλία στη λήψη των 

αποφάσεων, μέσα στο πλαίσιο δηλαδή των οδηγιών του εργοδότη ή ύστερα από την 

                                                           
69 Εφ.Θεσ. 669/2013. Α.Π. 117/2006, 191/1990, 81/2000, 174/2007. Η μισθολογική υπεροχή δεν αφορά 

μόνο το χρηματικό μισθό αλλά και διάφορες παροχές σε είδος «που κατ’ εξαίρεση χορηγούνται στο 
μισθωτό ως ένδειξη της ιδιαίτερης θέσεώς του» (Λεβέντης και Παπαδημητρίου, 2011: 284). Α.Π. 
2168/2007  (Και το κριτήριο, όμως, του μισθού δεν είναι απόλυτο, γιατί το ύψος των μισθού είναι 
συχνά συνάρτηση της αρχαιότητας, των προσόντων της πολλαπλότητας του αντικειμένου εργασίας, 
αλλά και των συνθηκών που επικρατούν στην αγορά εργασίας). Βλ. και Λεβέντης και Παπαδημητρίου, 
2011: 285.  

70 Α.Π. 191/1990, 674/1991, 621/1995, 1030/2005, 1511/2004, 973/2002 κ.ά. Περί του δικαιώματος των 
διευθυντικών στελεχών να μετέχουν σε συνδικαλιστικές οργανώσεις δεν διατυπώνεται επιφύλαξη στο 
νόμο. Έχει υποστηριχθεί, όμως, ότι η «συλλογική εκπροσώπηση των συμφερόντων των εργαζομένων θα 
νοθευόταν, αν στη συνδικαλιστική οργάνωση συμμετείχαν και διευθυντικοί υπάλληλοι, πρόσωπα δηλαδή 
που ασκούν εξουσίες που ανήκουν στο σκληρό πυρήνα των εργοδοτικών εξουσιών» (Καζάκος, 1998: 99). 

71 Βλ. σελ. 29 και σημ. 61.  
72Α.Π. 163/1998, 1047/2007, 1511/2004. Εφ.Θεσ. 246/2006. Εφ.Αθ. 493/2012 (Κρίθηκε ότι δεν υπάγεται 

στην κατηγορία των διευθυντικών στελεχών διευθυντής διεύθυνσης διαθεσίμων κεφαλαίων θυγατρικής 
της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδας Α.Ε. στη Βουλγαρία, διότι δεν του είχαν ανατεθεί καθήκοντα 
διεύθυνσης της θυγατρικής αυτής ούτε η λήψη σημαντικών αποφάσεων για την επίτευξη του σκοπού 
της). 
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έγκρισή του73. Δεν θεωρούνται ως διευθύνοντες υπάλληλοι οι διευθύνοντες σύμβουλοι, 

οι διαχειριστές Ε.Π.Ε., γενικότερα τα μέλη διοίκησης νομικού προσώπου, όπως επίσης 

και αυτοί που τελούν υπό καθεστώς ειδικών συμφωνιών, π.χ. δικαιόχρησης 

(franchising), παραχώρησης δικαιωμάτων (licensing) κλπ., επειδή ασκούν την 

εργοδοτική εξουσία σε ανώτατο διοικητικό επίπεδο σε όλο της το εύρος ή σε 

θεμελιώδεις στρατηγικές παραμέτρους της. Αντίθετα, οι διευθύνοντες υπάλληλοι 

ασκούν διευθυντικές εξουσίες υποκαθιστώντας ή εκπροσωπώντας την εργοδοσία 

(Κουκιάδης, 2012α:301), στην εξουσία της οποίας υπόκεινται με σχέση, βάσει 

συμβάσεως, ενοχική. Ειδικότερα, ο διευθύνων σύμβουλος ανώνυμης εταιρείας ως 

καταστατικό όργανό της δεν συνδέεται με την εταιρεία αυτή με εργασιακή σχέση αλλά 

με σχέση εντολής, που διέπεται από τις ειδικότερες διατάξεις του εμπορικού δικαίου74, 

ενώ, αν για τις υπηρεσίες του λαμβάνει αμοιβή, η σχέση του χαρακτηρίζεται μίσθωση 

ανεξάρτητων υπηρεσιών. Δεν αποκλείεται, όμως, στο ίδιο πρόσωπο να συνυπάρχουν η 

ιδιότητα του υπαλλήλου, συνδεόμενου με την επιχείρηση με σύμβαση εξαρτημένης 

εργασίας, και του διευθύνοντος συμβούλου (Καζάκος, 1998:391 επ.· Βλαστός, 

2004:64-66)75. 

Πάντως, ανεξαρτήτως των κριτηρίων βάσει των οποίων ένας υπάλληλος 

χαρακτηρίζεται διευθυντικό στέλεχος ή όχι, ώστε να υπαχθεί στις διατάξεις της 

εργατικής νομοθεσίας που προβλέπουν εξαιρέσεις όσον αφορά τους όρους παροχής 

εργασίας, γεγονός είναι ότι στο επίπεδο των κάθετων εργασιακών σχέσεων των 

μεγάλων τουλάχιστον εκμεταλλεύσεων, στις οποίες συνήθως ο εργοδότης είναι νομικό 

πρόσωπο, υπάλληλοι διαφορετικού επιπέδου διοικητικής ιεραρχίας (κατώτερα, μεσαία, 

ανώτερα στελέχη), κατ’ εντολή, ανάθεση ή εξουσιοδότηση του εργοδότη, ασκούν 

εξουσίες που εντάσσονται στο εύρος του διευθυντικού αξιώματος· παράλληλα, στις 

οριζόντιες εργασιακές σχέσεις ενδέχεται να συνυπάρχουν ποικίλοι τύποι συμβατικών 

σχέσεων. Η κατάσταση αυτή αφενός αποπροσωποποιεί σε διαφορετικό κατά περίπτωση 

βαθμό την ιδιότητα του εργοδότη, αφετέρου εγείρει ζήτημα καταλογισμού ευθυνών των 

εκπροσώπων της διευθυντικής  εξουσίας (Κουκιάδης, 2012α:301). 

Η ευθύνη του εργοδότη ως νομικού προσώπου προκύπτει από τα άρθ. 70 και 71 

του Α.Κ., σύμφωνα με τα οποία δικαιοπραξίες που επιχείρησε μέσα στα όρια της 

εξουσίας του όργανο που διοικεί το νομικό πρόσωπο υποχρεώνουν το νομικό πρόσωπο, 

το οποίο και ευθύνεται για τις πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων που το 

αντιπροσωπεύουν, εφόσον η πράξη ή παράλειψη έγινε κατά την εκτέλεση των 
                                                           
73 Εφ.Αθ. 1412/2001. Α.Π. 70/2002. 
74 Ν. 2190/1920 άρθ. 18 και 22. 
75 Α.Π. 465/2013, 907/1998. 
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καθηκόντων που τους έχει ανατεθεί. Κατά την άσκηση της διευθυντικής εξουσίας, 

διενεργούνται διμερείς ή μονομερείς δικαιοπραξίες (π.χ. κατάρτιση ή τροποποίηση ή 

καταγγελία της ατομικής σύμβασης εργασίας, άσκηση του διευθυντικού δικαιώματος ή 

άλλων διαπλαστικών δικαιωμάτων κλπ.) για τις οποίες κατά τα προαναφερθέντα 

ευθύνεται ο εργοδότης. Δικαιοπραξία που γίνεται από αναρμόδιο πρόσωπο είναι 

ανίσχυρη. Προκειμένου να στοιχειοθετηθεί η ευθύνη αυτή απαιτείται η βούληση του 

εργοδότη να αναθέσει εξουσίες του σε διοικητικό όργανο, η βούληση του οργάνου να 

τις αναλάβει, η ανάθεσή τους από το πρόσωπο που νομίμως φέρει την αρμοδιότητα 

αυτή, αλλά και ο προσδιορισμός του είδους και του εύρους των εξουσιών που 

ανατίθενται. Το πρόσωπο που διοικεί νομικό πρόσωπο, άρα είναι αρμόδιο να αναθέσει 

διευθυντικά καθήκοντα, ορίζεται βάσει νόμου ή της συστατικής πράξης ή του 

καταστατικού του νομικού προσώπου και μπορεί να είναι μονομελές ή πολυμελές 

(διοικητικό συμβούλιο, διευθύνων σύμβουλος, διαχειριστής ή διαχειριστές). Άρα ο 

εργοδότης ως νομικό πρόσωπο, ευθύνεται για τις δικαιοπραξίες των νομίμων 

εκπροσώπων του, εφόσον αυτές συντελούνται στα όρια της εξουσίας ή αρμοδιότητας 

που τους έχει εκχωρηθεί76, απαιτείται δηλαδή συνάφεια μεταξύ των καθηκόντων των 

οργάνων και της δικαιοπραξίας. Ζητήματα δε έχουν ανακύψει και τεθεί σε δικαστική 

κρίση, κατόπιν λήψης αποφάσεως που εμπίπτει στο πεδίο της διευθυντική εξουσίας από 

αναρμόδια όργανα, όπως στην περίπτωση καταγγελίας σύμβασης, που συναρτάται με 

δικαιώματα του εργαζόμενου και αντίστοιχες υποχρεώσεις του εργοδότη77.  

Γενικότερα ο εργοδότης φέρει την ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις τόσο του 

ιδίου όσο και των νομίμων οργάνων του που θίγουν τα εύλογα συμφέροντα των 

εργαζόμενων ή προσβάλλουν την προσωπικότητά τους78. Η ευθύνη του μάλιστα αυτή 

είναι αστική αλλά και δημοσίου δικαίου για θέματα του ρυθμιστικού του πεδίου (π.χ. 

υποχρεώσεις όσον αφορά την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζόμενων). Επιπροσθέτως, 

ο εργοδότης φέρει την ευθύνη του προστήσαντος κατά το άρθ. 922 του Α.Κ., σύμφωνα 

με την οποία κάθε εργαζόμενος έχει αξίωση απέναντί του για αποκατάσταση υλικής 

ζημίας ή ηθικής βλάβης που υπέστη από συνάδελφό του και έχει συνάφεια με τη σχέση 

εργασίας, δεν οφείλεται δηλαδή σε προσωπικούς λόγους, όπως επίσης και κάθε τρίτος 

έχει ανάλογη αξίωση για ενέργεια προστηθέντος του εργοδότη παράνομη και υπαίτια 

(Α.Κ. άρθ. 914) κατά την εκτέλεση εργασίας που του είχε ανατεθεί ή επ’ ευκαιρία ή εξ 

                                                           
76 Α.Π. 883/2003. Α.Π. 2710/1994 (Για την αδικοπραξία που τέλεσε δημόσια ο αντιπρόεδρος εταιρείας 

ευθύνεται η εργοδότρια εταιρεία.) 
77 Α.Π. 472/2014, 1650/2012, 557/2008, 1237/2007, 252/2006, 1640/2003 283/2002, 471/2000. Εφ.Αθ. 

143/2014.  
78 Α.Π. 1498/2004. 
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αφορμής της υπηρεσίας του ή και κατά κατάχρησή της79. Αλλά και από πράξεις τρίτων 

(π.χ. πελατών του) προκύπτει ευθύνη του εργοδότη έναντι των εργαζόμενων σε αυτόν, 

εάν παρέλειψε να λάβει τα προσήκοντα μέτρα για την προστασία της υγείας, της τιμής 

και της περιουσίας τους, εφόσον όμως το πραγματικό περιστατικό που στοιχειοθετεί 

την παράλειψη τού είναι γνωστό (Κουκιάδης, 2012α:824-830).  

5. Το διευθυντικό δικαίωμα 

5.1. Η έννοια του διευθυντικού δικαιώματος 

«Ως διευθυντικό δικαίωμα του εργοδότη νοείται η εξουσία του να ρυθμίζει κάθε 

θέμα αναγόμενο στην οργάνωση και λειτουργία της επιχείρησής του, με βάση τις ανάγκες 

της και προς επίτευξη γενικά των σκοπών της» (Τζιώνας, 2012: 101). Το δικαίωμα αυτό 

αποτελεί την πλέον χαρακτηριστική έκφραση της διευθυντικής-εργοδοτικής εξουσίας  

(Λεβέντης & Παπαδημητρίου, 2011:710· Λεβέντης, 1990: 80 επ.· Ζερδελής, 2013:383 

επ.· Σταμούλης, 1978: 23 επ.). 

Ευρύτερα θεωρούμενη η διευθυντική εξουσία ως δικαίωμα μπορεί να νοηθεί υπό 

ευρεία και στενή έννοια. Στην ευρεία της έννοια, σημαίνει γενικότερα την ελευθερία 

του εργοδότη να λαμβάνει κάθε πρόσφορο για την επιχείρησή του μέτρο, να επιλέγει 

ποιους και πώς θα τους εντάξει στην εκμετάλλευσή του, ώστε να καταστήσει αποδοτική 

την εργασία τους· αφορά δηλαδή το σύνολο των αποφάσεων του εργοδότη από την 

ένταξη του εργαζόμενου στην εκμετάλλευση με την κατάρτιση της σύμβασης, έως τη 

λήξη της εργασιακής σχέσης. Στη στενή της έννοια, σημαίνει το εύρος εξουσίας που 

εναπομένει στο πεδίο άσκησης του διευθυντικού δικαιώματος, αφού ληφθούν υπόψη οι 

ιεραρχικά ανώτερες πηγές διαμόρφωσης της εργασιακής σχέσης (νομοθεσία, όροι 

σύμβασης κλπ.). Στο πεδίο αυτό ο εργοδότης δικαιούται μονομερώς να επιβάλλει, αλλά 

και να μεταβάλλει παραμέτρους της εργασιακής σχέσης (jus variandi) (Κουκιάδης, 

2012α:448-449). 

Η νομική θεμελίωση της διευθυντικής εξουσίας ως δικαιώματος υποστηρίζεται 

ότι απορρέει από την ατομική ιδιοκτησία και την κατοχή των μέσων παραγωγής ή/και 

από τη σύμβαση εργασίας (Λεβέντης & Παπαδημητρίου, 2011:710· Κουκιάδης, 

2102α:449). Όσον αφορά τις συνταγματικές επιταγές, συνδέεται με την οικονομική και 

                                                           
79 Α.Π. 1720/2010, 1166/2008. 
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επιχειρηματική ελευθερία και το δικαίωμα της ιδιοκτησίας80, αλλά θεμελιώνεται και 

στα άρθ. 652, 648 και 371 του Α.Κ. (Σταμούλης, 1978:59), καθόσον δεν νοείται η 

άσκησή της ελλείψει συμβάσεως εξαρτημένης εργασίας, που συνδέεται με την έννομη 

τάξη της εκμετάλλευσης. Με τη συνομολόγηση της σύμβασης, ο μεν εργαζόμενος θέτει 

στη διάθεση του εργοδότη του την εργασιακή του δύναμη έναντι μισθού και αποδέχεται 

την εξάρτηση από αυτόν, ο δε εργοδότης με δική του ευθύνη αξιοποιεί την εργασία του 

μισθωτού, αφού του παράσχει τα μέσα για την εκτέλεσή της. Παράλληλα, φέρει την 

ευθύνη της συνολικής λειτουργίας της εκμετάλλευσής του και επωμίζεται τον 

απορρέοντα από αυτή επιχειρηματικό κίνδυνο81.  

Τόσο το διέπον την εργασιακή σχέση νομοθετικό πλαίσιο, που είναι γενικό και 

μάλλον στατικό (Σταμούλης, 1978:17)82, όσο και η ατομική σύμβαση εργασίας δεν 

μπορούν να εξειδικεύσουν, αλλά ούτε και να προβλέψουν τις ιδιαιτερότητες 

λειτουργίας μιας επιχείρησης ή εκμετάλλευσης83, εξαιτίας του εύρους των παραμέτρων 

της αλλά και της δυναμικής της. Η εξειδίκευση και η ρύθμιση αυτή υπάγεται στο 

διευθυντικό δικαίωμα του εργοδότη, που προΐσταται της εκμετάλλευσής του, είναι 

υπεύθυνος για τη λειτουργία της και αποσκοπεί στο κέρδος ή/και στην επέκταση του 

κύκλου εργασιών της, αξιοποιώντας την επιχειρηματική του ικανότητα και 

ανταποκρινόμενος κατάλληλα στις προκλήσεις του οικονομικού του περιβάλλοντος. 

Για να ανταποκριθεί στις προκλήσεις αυτές η επιχείρηση, διασφαλίζοντας την επιβίωση 

και την ανάπτυξή της, αλλά και για να εξακολουθήσει να λειτουργεί η εργασιακή σχέση 

αποδοτικά στην εξελισσόμενη επιχείρηση, άρα και για να διασφαλίζεται η θέση 

εργασίας, απαιτείται ευελιξία, την οποία ακριβώς στην προέκταση του χρόνου 

προσφέρει το διευθυντικό δικαίωμα (Σταμούλης, 1978:53 επ.). 

Δεδομένων των ανωτέρω, διά νόμου δεν έχει και δεν μπορεί να προσδιοριστεί το 

διευθυντικό δικαίωμα. Η νομολογία, όμως, έχει ορίσει εκφάνσεις και παραμέτρους του. 

Το διευθυντικό δικαίωμα δηλαδή του εργοδότη παρέχει σ’ αυτόν την εξουσία να 

διευθύνει και να οργανώνει την επιχείρησή του, να αποφασίζει για την οργανωτική της 

δομή και διάρθρωση, να συνιστά τμήματα ή εκμεταλλεύσεις, να καταργεί τμήματα ή 

εκμεταλλεύσεις, να μεταφέρει την επιχείρηση ή τμήμα της σε άλλο τόπο, να επιλέγει τα 

μέσα για την επιδίωξη του οικονομικού της σκοπού, να αποφασίζει για τη νομική της 
                                                           
80 Βλ. σελ. 18: 2.3. Περί του δικαιώματος της ιδιοκτησίας και της επιχειρηματικής ελευθερίας.  
81  Οι απόψεις περί της θεμελίωσης του διευθυντικού δικαιώματος ποικίλλουν ενίοτε και διίστανται 

(Σταμούλης, 1978:44 επ.). Η ανάληψη δε του επιχειρηματικού κινδύνου από πλευράς εργοδότη έχει 
θεωρηθεί αφενός στοιχείο θεμελίωσης του διευθυντικού δικαιώματος, αφετέρου ως ένα από τα 
τεκμήρια της εξαρτημένης εργασίας (Ζερδελής, 2013:19).  

82  Αυτό δεν ισχύει τα τελευταία χρόνια, όταν υπό συνθήκες δημοσιονομικής προσαρμογής με 
αλλεπάλληλα νομοθετήματα επήλθαν ριζικές αλλαγές στο ελληνικό εργασιακό καθεστώς. 

83 Βλ. σελ. 29 και σημ. 61. 
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μορφή, τυχόν συνένωση, διάσπαση, μεταβίβαση ή συγχώνευσή της με άλλη, να 

αποφασίζει για τη μεταβίβαση μέρους ή του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της, για 

τον εξοπλισμό, τις επενδύσεις, την εξεύρεση κεφαλαίων, το είδος, τις μεθόδους 

παραγωγής καθώς και την ποσότητα των παραγομένων αγαθών ή υπηρεσιών, να 

επιλέγει, να προσλαμβάνει και να απολύει εργαζόμενους,  να τοποθετεί το προσωπικό, 

ιδιαίτερα τους προϊσταμένους τμημάτων, καταστημάτων ή μονάδων και να καθορίζει 

τον τρόπο, χρόνο, τόπο τις συνθήκες παροχής εργασίας, γενικά τους όρους εργασίας. 

Το διευθυντικό δικαίωμα του εργοδότη πρέπει βέβαια να ασκείται σύννομα· η δε 

αμφισβήτηση της νομιμότητας συγκεκριμένης πράξης με την οποία ο εργοδότης ασκεί 

το διευθυντικό του δικαίωμα προς ορισμένη κατεύθυνση δεν συνιστά, κατ’ αρχήν, 

συλλογική διαφορά αλλά νομική διαφορά, η οποία δεν μπορεί να αποτελέσει νόμιμο 

αίτημα απεργίας84. 

Το διευθυντικό δικαίωμα, μάλιστα, του εργοδότη αποτελεί και σημαντική 

παράμετρο αποτίμησης της εργασίας του μισθωτού, με την έννοια ότι, εφόσον ο 

εργοδότης το ασκεί χωρίς καταχρηστικές υπερβάσεις, ο μισθωτός εκπληρώνει τις 

υποχρεώσεις του απέναντί του, μόνο όταν συμμορφώνεται προς τις οδηγίες και εντολές 

του· διαφορετικά η συμπεριφορά του είναι ελέγξιμη ή ακόμα και η εργασία του μπορεί 

να κριθεί ως μη αποδεκτή, ανεξαρτήτως της επιμέλειας που επιδεικνύεται ή του μόχθου 

που καταβάλλεται κατά την εκτέλεσή της85 (Λεβέντης & Παπαδημητρίου, 2011:451).  

Ως προς τη φύση του το διευθυντικό δικαίωμα έχει χαρακτηριστεί ενοχικό ή 

εξουσιαστικό (Σταμούλης, 1978:27 επ.). Το περιεχόμενο και η λειτουργία του, όμως, το 

καθιστούν κατά τη φύση του διαπλαστικό, επειδή παρέχει στον εργοδότη την εξουσία 

μονομερώς να ρυθμίζει θέματα που αφορούν την έννομη σχέση του με τον εργαζόμενο, 

όσον αφορά τους όρους παροχής της εργασίας και σε συνάρτηση με τις εκάστοτε 

ανάγκες και τους σκοπούς της επιχείρησής του. Διαφέρει μάλιστα από τα λοιπά 

διαπλαστικά δικαιώματα86 (π.χ. δικαίωμα καταγγελίας σύμβασης εργασίας) ως προς το 

ότι δεν αναλώνεται άπαξ (Τζιώνας, 2012:102), αλλά παρέχει τη δυνατότητα στον 

εργοδότη να το ασκεί επί συγκεκριμένου εργαζόμενου, όσο διαρκεί η μεταξύ τους 

εργασιακή σχέση.  
                                                           
84 Α.Π. 468/2012, 48/2005, 801/2014, 791/2014, 677/2014, 349/2014, 2118/2013, 1316/2013, 1290/2013, 

677/2012. Α.Π.(Ολ.) 25/2003 κ.ά. 
85 Βλ. σημ. 86. 
86  Από τα ενοχικά δικαιώματα απορρέουν και αντίστοιχες υποχρεώσεις. Στο φορέα, όμως, των 

διαπλαστικών δικαιωμάτων απονέμεται εξουσία μονομερούς διαμόρφωσης έννομης σχέσης χωρίς 
υποχρέωση για το φορέα του δικαιώματος, αλλά με δεσμευτική υποχρέωση αυτού επί του οποίου 
ασκείται το διαπλαστικό δικαίωμα να αποδεχθεί τις συνέπειες της άσκησής του. Η μη συμμόρφωση 
δηλαδή του εργαζόμενου στις οδηγίες και εντολές του εργοδότη που δίνονται στο πλαίσιο θεμιτής 
άσκησης του διευθυντικού του δικαιώματος συνιστά πλημμέλεια και μη εκπλήρωση κύριας 
συμβατικής υποχρέωσης (Ζερδελής, 2013:441). 
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Επίσης, ως προς τη φύση του το διευθυντικό δικαίωμα είναι ιδιότυπο· 

εξελίσσεται, διαμορφώνεται αλλά και κοινωνικοποιείται εντός της εργασιακής σχέσης. 

Είναι διαρκές αλλά και ανακλητό, όταν εκχωρείται· επικουρικό, εφόσον εντάσσεται 

στην κατώτερη βαθμίδα της κλίμακας ιεράρχησης των νομικής φύσεως διαμορφωτικών 

παραγόντων της εργασιακής σχέσης, αλλά και εξαιρετικό, καθόσον διαμορφώνεται στο 

πλαίσιο συγκεκριμένης εργασιακής σχέσης· είναι δεκτικό περιορισμού, όταν 

συντρέχουν προφανείς λόγοι περί αυτού, αλλά ανεπίδεκτο παραιτήσεως· συνακόλουθα 

είναι προσωποπαγές, αλλά και διαιρετό, στην περίπτωση κατάτμησης του προσώπου 

του εργοδότη· είναι μεταβιβαστό, εφόσον νομίμως εκχωρείται στα εκπροσωπούντα τον 

εργοδότη όργανα· μπορεί να είναι γενικής φύσεως ή να εκτείνεται σε ειδικό πεδίο 

άσκησης, με ρήτρες ή λοιπές συμβατικές προβλέψεις (Ζερδελής, 2013:423-428)87· ως 

διαπλαστικό συνιστά μηχανισμό συγκεκριμενοποίησης και εξατομίκευσης των 

συμβατικών υποχρεώσεων· τέλος, είναι συμβατικό, εφόσον απορρέει από την 

αμφοτεροβαρή σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, αλλά υπερβαίνει κάθε απλό συμβατικό 

δικαίωμα, ως δυναμικό και όχι στατικό, γιατί παρέχει πεδίο ευελιξίας στη διάσταση του 

χρόνου (Σταμούλης, 1978:31-38·Ζαρταλούδης, 2010).  

Εφόσον ασκώντας τη διευθυντική του εξουσία ο εργοδότης υπηρετεί το σκοπό 

και τις υφιστάμενες ανάγκες της επιχείρησής του, το διευθυντικό του δικαίωμα 

εκτείνεται σε δύο βασικές διαστάσεις (Σταμούλης, 1978: 98 επ.· Ζαπουνίδης & Γαγάνη, 

2005). Η πρώτη αφορά στον οικονομικοτεχνικό τομέα, στον οποίο υπάγοντα 

γενικότερα θέματα περί διάρθρωσης, εξοπλισμού και καταμερισμού του εργατικού 

δυναμικού, και η δεύτερη, στον καθαρώς διοικητικό τομέα, που επιτελεί τις βασικές 

λειτουργίες της διοίκησης (προγραμματισμό, οργάνωση, διεύθυνση, συντονισμό και 

έλεγχο), στο πλαίσιο των οποίων μεταξύ άλλων μονομερώς εξειδικεύονται και 

εξατομικεύονται για τον κάθε εργαζόμενο, ανάλογα με τις γνώσεις και δεξιότητές του, 

οι όροι υπό τους οποίους αυτός θα παράσχει εργασία κατά τον πλέον πρόσφορο για την 

επιχείρηση τρόπο. 

Το διευθυντικό δικαίωμα μπορεί να ασκηθεί με πλείστα μέσα και τρόπους, 

ανάλογα με το είδος, το μέγεθος της επιχείρησης, τη στρατηγική, τις πολιτικές και τις 

πρακτικές που υιοθετεί το τμήμα διοίκησης ανθρωπίνων πόρων και τη φιλοσοφία από 

την οποία απορρέουν αυτές, τα μέσα υλικοτεχνικής υποδομής που υποστηρίζουν τη 

διοικητική λειτουργία κλπ. Σε επιχειρήσεις μεγάλου μεγέθους ή οργανωμένες σε 

                                                           
87 Ρήτρες μετασυμβατικής απαγόρευσης ανταγωνισμού, απαγόρευσης παράλληλης απασχόλησης κατά τη 

διάρκεια της εργασιακής σχέσης, καταβολής εξόδων που δαπάνησε ο εργοδότης για την εκπαίδευση 
μισθωτού, ρήτρες που παρέχουν το δικαίωμα στον εργοδότη να τροποποιεί μονομερώς όρους της 
σύμβασης κ.ά. (Ζερδελής, 2013:357 επ.· Νάκου, 2009:59 επ.) 
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κλάδους παραγωγής, με περισσότερες της μίας εκμεταλλεύσεις, η άσκηση του 

διευθυντικού δικαιώματος κατά τρόπο που να δεσμεύει τη βούληση του εργαζόμενου, 

ώστε προθύμως να υιοθετεί συμπεριφορά που ανταποκρίνεται στις υποδείξεις ή 

προσδοκίες του εργοδότη, είναι σύνθετο και δύσκολο έργο, που απαιτεί μεταξύ άλλων 

και ειδικές γνώσεις σε θέματα διοίκησης ανθρωπίνων πόρων. Η σύγχρονη μάλιστα 

αντίληψη περί διοίκησης, στοχεύει στο να επιτύχει τη δέσμευση των εργαζόμενων στη 

στρατηγική, τους σκοπούς και τους στόχους της επιχείρησης, αξιοποιώντας εσωτερικά 

και εξωτερικά κίνητρα και ενισχύοντας το πνεύμα συνεργατικότητας. Παράλληλα, τους 

αφήνει σημαντικά περιθώρια πρωτοβουλίας, ώστε να καρπούται η επιχείρηση την 

προστιθέμενη αξία των καινοτόμων ιδεών ή πρακτικών τους και να την αξιοποιεί ως 

ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα (Πορφυρίδης, 2008). 

Πάντως, η τυπική μορφή άσκησης του διευθυντικού δικαιώματος εκδηλώνεται 

κατά περίπτωση με προφορικές ή γραπτές εντολές, οδηγίες, υποδείξεις του εργοδότη, 

με τυχόν απαγορεύσεις ή με παρατηρήσεις του σε παρεκκλίσεις και, βέβαια, με 

εποπτεία και έλεγχο προς διαπίστωση της συμμόρφωσης του μισθωτού στις οδηγίες του 

και της επιμελούς εκτέλεσης της εργασίας που του ανατέθηκε 88 . Οι διαταγές στο 

πλαίσιο του δικαιώματος αυτού έχουν χαρακτηριστεί ως υλικές πράξεις, ως μονομερείς 

δικαιοπραξίες ή ως οιονεί δικαιοπραξίες (Κουκιάδης, 2012α: 450). Η δε επιμελής 

εκτέλεση της εργασίας αφορά το σύνολο των κύριων και παρεπόμενων υποχρεώσεων 

του μισθωτού που απορρέουν από τη συμβατική σχέση (παροχή προσήκουσας εργασίας 

αλλά και υποχρέωση πίστης)89. 

5.2. Διευθυντικό δικαίωμα, σχέση εργασίας και σύμβαση εργασίας 

Η σχέση εργασίας του κάθε εργαζόμενου διέπεται από τους όρους εργασίας, που 

έχουν σημασία για την προστασία του εργαζόμενου αλλά και την τάξη στο χώρο 

εργασίας (Λεβέντης, 1990:20). Οι όροι εργασίας σε ατομικό επίπεδο ρυθμίζονται 

κατόπιν συμφωνίας ή σύμβασης μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου, γραπτής ή 

προφορικής, στο πλαίσιο της αρχής της συμβατικής ελευθερίας90. Με αναφορά μάλιστα 

                                                           
88 Α.Π. 677/2012. 
89 Ο Σταμούλης (1978:60 επ.) εξειδικεύει τις οδηγίες που παρέχει ο εργοδότης στον εργαζόμενο σε 

οδηγίες που προσδιορίζουν την παροχή της εργασίας, αποβλέπουν στην καλύτερη οργάνωση της 
επιχείρησης, απορρέουν από την υποχρέωση πίστης και την υποχρέωση πρόνοιας, ανάγονται σε 
διοικητικά μέτρα, αποβλέπουν στη διαμόρφωση της συμβατικής συμπεριφοράς του μισθωτού, αλλά 
και της συμπεριφοράς του μισθωτού εκτός χρόνου και χώρου εργασίας. 

90 Βλ. σελ. 21. 
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στη σύμβαση εργασίας προσδιορίζεται και το πρόσωπο του εργοδότη91. Συνήθως είναι 

ο μισθωτής της εργασίας, αλλά όχι πάντοτε. Ειδικότερα, ως εργοδότης νοείται αυτός 

που συνάπτει τη σύμβαση εργασίας με το μισθωτό, δέχεται την εργασία του, ασκώντας 

επ’ αυτού το διευθυντικό του δικαίωμα, και του καταβάλλει την αμοιβή του. Δεν είναι 

αναγκαίο ο εργοδότης να είναι ο κύριος της επιχείρησης, στην οποία ο εργαζόμενος 

παρέχει την εργασία του, ενώ δεν παύει να έχει την ιδιότητα αυτή εκείνος που έχει 

εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση προς καταβολή της αμοιβής του μισθωτού από τρίτο 

πρόσωπο, στο πλαίσιο ειδικής συμφωνίας με αυτό, ακόμη και στην περίπτωση κατά την 

οποία με βάση τέτοια συμφωνία, κάποιος τρίτος έχει αναλάβει την υποχρέωση 

απευθείας να καταβάλλει στο μισθωτό το μισθό. Εάν υφίσταται αμφισβήτηση ως προς 

το πρόσωπο του εργοδότη, για τον προσδιορισμό της ως άνω ιδιότητας, αποβλέπουμε 

πρώτα στο πρόσωπο εκείνου προς το συμφέρον του οποίου παρέχεται η εργασία, στο 

φορέα δηλαδή της επιχείρησης, και κατά δεύτερο λόγο στο πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, 

που φέρει τις δαπάνες και τους κινδύνους της επιχείρησης92. 

Η ατομική σύμβαση εργασίας είναι ενοχική, διαρκής και αμφοτεροβαρής, 

ορισμένου ή αορίστου χρόνου, και ελευθέρως93 συνάπτεται, μεταξύ εργαζόμενου και 

εργοδότη, ως προς την επιλογή του έτερου συμβαλλόμενου και τον προσδιορισμό του 

περιεχομένου της, αλλά υπό τους περιορισμούς του νομοθετικού πλαισίου που ρυθμίζει 

τα εργασιακά θέματα ιδιωτικού δικαίου. Ειδικότερα, το περιεχόμενο της ατομικής 

σύμβασης εξαρτημένης εργασίας δεν μπορεί να αντίκειται στα συνταγματικά 

κατοχυρωμένα δικαιώματα, σε διατάξεις νόμων, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, 

διαιτητικές αποφάσεις και κανονισμούς εργασίας  (Τζιώνας, 2012:17-23· Κουκιάδης, 

2012α:260 επ.· Λεβέντης, 1990: 13, 14, 17 επ.· Ζερδελής, 2013:345).   

Η σύμβαση εργασίας είναι κατά κανόνα και κατ’ αρχήν άτυπη, με την έννοια ότι 

για τη σύστασή της δεν απαιτείται η τήρηση ορισμένου ή έγγραφου τύπου94, εκτός των 

εκ του νόμου προβλεπόμενων εξαιρέσεων 95 . Για την κατάρτιση, όμως, έγκυρης 

                                                           
91 Α.Κ. άρθ. 648, 651, 652 και 653. Βλ. σελ. 28. 
92  Α.Π. 2100/2013, 873/2009. Εφ.Λαρ. 237/2012, 75/2011, 897/2010. Μον.Πρωτ.Αθ. 2025/2011, 

6920/2010.  
93 Βλ. σελ. 21 και σημ. 40.  
94 Με το Π.Δ. 156/1994 καθιερώθηκε η υποχρέωση των εργοδοτών να καταρτίζουν και να παραδίδουν 

στους εργαζόμενους γραπτή σύμβαση εργασίας ή άλλο έγγραφο όπου θα περιλαμβάνονται οι 
ουσιώδεις όροι της σύμβασης ή της σχέσης εργασίας. Οι διατάξεις του Π.Δ 156/1994 δεν 
εφαρμόζονται για εργαζόμενους που η διάρκεια απασχόλησής τους δεν υπερβαίνει τον ένα μήνα και σε 
εργαζόμενους σε μη συστηματικές αγροτικές απασχολήσεις. Βλ. και 
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?acro=eures&catId=1815&lang=el. 

95 Ενδέχεται να αφορούν ειδικά προσόντα, επίσημη επαγγελματική ιδιότητα, πιστοποιητικό ή βιβλιάριο 
υγείας, άδεια εργασίας κλπ. (Βλαστός, 2004:140-5). Α.Π. 1613/2011 (Το πιστοποιητικό υγείας 
αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της σύμβασης οδηγού Κ.Τ.Ε.Λ. Η καταλληλότητα του οδηγού 
πιστοποιείται αρμοδίως και το πιστοποιητικό ισχύει για ορισμένο χρόνο. Αν κατά τη λήξη του δεν 

https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?acro=eures&catId=1815&lang=el
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ατομικής σύμβασης εργασίας, πέραν τυχόν λοιπών τυπικών προϋποθέσεων, απαιτείται 

σε κάθε περίπτωση δικαιοπρακτική ικανότητα (Κουκιάδης, 2012α:413 επ.)96. Εάν επί 

πραγματικής εργασίας η ατομική σύμβαση δεν πληροί μία ή περισσότερες των τυπικών 

ή/και ουσιαστικών προϋποθέσεων, άρα πάσχει από ακυρότητα, προς διασφάλιση των 

εργασιακών δικαιωμάτων του εργαζόμενου, αναγνωρίζεται ότι υφίσταται απλή σχέση 

εργασίας, η οποία παράγει για το παρελθόν όλα τα αποτελέσματα που θα παρήγαγε μια 

έγκυρη σύμβαση και επιφορτίζει τον εργοδότη με τις απορρέουσες εκ του δικαίου 

υποχρεώσεις του έναντι του εργαζόμενου (Κουκιάδης, 2012:67· Ζερδελής, 2013:288)97, 

εκτός εάν η επίκληση της ακυρότητας αντιβαίνει την απαγορευτική διάταξη του άρθ. 

281 του Α.Κ. (Ζερδελής, 2013:294). 

Ο εργοδότης, επίσης, επί σχέσεως εξαρτημένης εργασίας, υποχρεούται να 

γνωστοποιεί στον εργαζόμενο τους ουσιώδεις όρους της σύμβασης ή σχέσης εργασίας, 

που περιλαμβάνουν α) τα στοιχεία ταυτότητας των συμβαλλομένων, β) τον τόπο 

παροχής της εργασίας, την έδρα της επιχείρησης, τη διεύθυνση κατοικίας του εργοδότη, 

γ) τη θέση ή την ειδικότητα του εργαζόμενου, το βαθμό του, την κατηγορία της 

απασχόλησής του καθώς και το αντικείμενο της εργασίας του, δ) την ημερομηνία 

έναρξης της σύμβασης ή της σχέσης εργασίας και τη διάρκειά της, αν πρόκειται για 

σύμβαση ορισμένου χρόνου, ε) τη διάρκεια της κανονικής ημερήσιας και εβδομαδιαίας 

απασχόλησης του εργαζόμενου και στ) τη συλλογική ρύθμιση που είναι εν ισχύ και 

καθορίζει τους ελάχιστους όρους αμοιβής και εργασίας του εργαζόμενου. 

Επιπροσθέτως, ο εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιεί στο μισθωτό, με αναφορά ή 

παραπομπή στην ισχύουσα εργατική νομοθεσία α) τη διάρκεια της άδειας με αποδοχές 

που δικαιούται ο εργαζόμενος, καθώς και τον τρόπο και χρόνο χορήγησής της, β) το 

ύψος της αποζημίωσης που οφείλεται και τις προθεσμίες που πρέπει να τηρούν 

εργοδότης και εργαζόμενος, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, σε περίπτωση λύσης 

της σύμβασης ή της εργασιακής σχέσης με καταγγελία, γ) τις πάσης φύσεως αποδοχές 

που δικαιούται ο εργαζόμενος και την περιοδικότητα καταβολής τους (Π.Δ. 156/1994 

άρθ. 2). 
                                                                                                                                                                          

ανανεωθεί, καθίσταται άκυρη η σύμβαση εργασίας.). Εφ.Λαρ. 197/2002 (Περίπτωση «λαντζέρας» που 
είχε προσληφθεί σε «ψαροταβέρνα-ουζερί» με προφορική αλλά άκυρη σύμβαση εργασίας, εξαιτίας της 
έλλειψης βιβλιαρίου υγείας.) 

96 Η σύμβαση εργασίας διέπεται από τους γενικούς κανόνες που αφορούν το κύρος των δικαιοπραξιών 
(Α.Κ. άρθ. 127 επ.), ενδέχεται δηλαδή να είναι άκυρη εξαιτίας έλλειψης δικαιοπρακτικής ικανότητας 
ενός των συμβαλλόμενων (άρθ. 130 Α.Κ.) ή/και μη τήρησης του εκ του νόμου επιβαλλόμενου τύπου 
(Α.Κ. άρθ. 158) ή/και επειδή αντίκειται σε νόμο (Α.Κ. άρθ. 174) ή στα χρηστά ήθη (Α.Κ. 178, 179). 
Πέραν τούτου, η σύμβαση εργασίας, όπως και κάθε δικαιοπραξία, είναι ακυρώσιμη κατά τα άρθ. 140, 
147 και 150 του Α.Κ., για λόγους δηλαδή πλάνης, απάτης ή απειλής. Η δε ακυρότητα της σύμβασης 
μπορεί να είναι ολική ή και μερική (Ζερδελής, 2013: 274 επ.). 

97 Α.Π. 24/2014, 53/2012. Όσον αφορά τις αποδοχές που δικαιούται να λάβει ο εργαζόμενος: Α.Π. 
186/2010, 390/2011, 677/2012. 
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Η ατομική σύμβαση εργασίας νομιμοποιεί, αλλά και σε μεγάλο βαθμό καθορίζει 

το εύρος και το πεδίο άσκησης του διευθυντικού δικαιώματος, καθόσον μπορεί να το 

εκτείνει ή να το περιορίσει. Αυτό προκύπτει από την αρχική της διατύπωση, ανάλογα 

με την περιοριστικότητα, το βαθμό εξειδίκευσης των όρων της αλλά και την ερμηνεία 

που αυτοί επιδέχονται, όπως επίσης και από μεταγενέστερες ρητές ή σιωπηρές 

τροποποιήσεις της. Όσο γενικοί και λιγότερο εξειδικευμένοι είναι οι όροι εργασίας, 

τόσο ευρύτερο είναι το πεδίο άσκησης του διευθυντικού δικαιώματος (Ζερδελής, 

2013:386· Σταμούλης, 1978:39 επ.).  

Η πυκνότητα και το εύρος της διευθυντικής εξουσίας του εργοδότη επί του 

εργαζόμενου, ειδικότερα το δικαίωμά του επ’ αυτού, εξαρτάται από το είδος της μεταξύ 

τους σχέσης εργασίας, που ως έννομη σχέση υφίσταται ανεξαρτήτως της ύπαρξης ή μη, 

έγκυρης ή μη σύμβασης εργασίας, αρκεί να υπάρχει πραγματική απασχόληση του 

εργαζόμενου. Το διευθυντικό δικαίωμα σε όλο του το εύρος ασκείται από τον εργοδότη 

επί συμβάσεως εξαρτημένης εργασίας, βάσει της οποίας ο εργαζόμενος έναντι μισθού 

έχει θέσει στη διάθεση του εργοδότη την εργασιακή του δύναμη, υποβαλλόμενος σε 

προσωπική98 και νομική εξάρτηση από αυτόν (Α.Κ. 648, 651, 652, 653) (Σταμούλης, 

1978:51, 59· Ζερδελής, 2013:383-4· Λεβέντης, 1990: 80).  

Συνακόλουθα, μπορεί να υποστηριχθεί ότι το περιεχόμενο της σύμβασης 

εξαρτημένης εργασίας, κατ’ εξοχήν αυτής του αορίστου χρόνου, που κατά κανόνα είναι 

άτυπη και καταρτίζεται solo consensus, εκτός αν κάτι άλλο προβλέπεται από νόμο ή 

Σ.Σ.Ε. 99 , είναι κατά ένα μέρος του σταθερό και κατά το υπόλοιπο μεταβλητό 

(Κουκιάδη, 2012α:446), με διαφορετική κατά περίπτωση αναλογία μεταξύ τους. Το 

σταθερό μέρος ορίζεται από το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την εργασιακή σχέση 

(νόμους, συλλογική σύμβαση εργασίας, κανονισμό εργασίας, επιχειρησιακή συνήθεια 

και πρακτική100 κλπ.) (Σταμούλης, 1978:166 επ.) και τυχόν συμβατικές ρήτρες101. Το 

                                                           
98  Σχετικά με την εξαρτημένη εργασία έχουν διατυπωθεί οι θεωρίες της προσωπικής, νομικής και 

οικονομικής εξάρτησης. Βλ. Ζερδελής, 2013:4 επ.  
99 Α.Π. 1157/2009.  
100Ως επιχειρησιακή συνήθεια, νοείται η πρακτική που για μακρό χρονικό διάστημα έχει υιοθετηθεί από 

την επιχείρηση και συνίσταται στον ομοιόμορφο χειρισμό ζητημάτων που ανάγονται στους όρους 
εργασίας, στις παροχές και στις σχέσεις εργοδότη και μισθωτών μέσα στο χώρο της επιχείρησης. Για 
να καταστεί επιχειρησιακή συνήθεια μια πρακτική θα πρέπει να είναι μακροχρόνια, γενική, απρόσωπη, 
σταθερή, ομοιόμορφη και ανεπιφύλακτη. Από μόνη της η επιχειρησιακή συνήθεια δεν μπορεί ν’ 
αποτελέσει πηγή γένεσης αξιώσεων από πλευράς μισθωτού, δεν είναι ισοδύναμη με το έθιμο που 
συνιστά πηγή δικαίου, αλλά αποκτά νομική σημασία, εάν, λαμβανομένων υπόψη και των περιστάσεων, 
λειτουργεί ή ερμηνεύεται ως έκφραση ρητής ή σιωπηρής βούλησης, συμφωνίας ή συναίνεσης (Α.Κ. 
361) από πλευράς του εργοδότη, συνακόλουθα και συμβατικής δέσμευσής του ότι θα συνεχιστεί και 
στο μέλλον, οπότε είναι εύλογη και η προσδοκία αυτή από πλευράς εργαζόμενων. Α.Π. 258/2012, 
249/2012, 787/2011, 1277/2010, 788/1989. Ζερδελής, 2013:125 επ.· Σταμούλης, 1978:179 επ. Α.Π.Τμ. 
Β΄ 2/1992 (Αυτό ιδιαιτέρως συμβαίνει, όταν ο εργοδότης, είτε ρητά με ανακοίνωσή του υπόσχεται 
στους εργαζομένους τη χορήγηση μελλοντικών παροχών υπό ορισμένες προϋποθέσεις, είτε χωρίς 
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μέρος αυτό μαζί με τους περιορισμούς που διέπουν το διευθυντικό δικαίωμα και 

προσδιορίζουν τις παραμέτρους καταχρηστικότητάς του αποτελεί τη γραμμή άμυνας 

του εργαζόμενου έναντι του διευθυντικού δικαιώματος. Το μεταβλητό μέρος αφορά 

τόσο την ουσιαστική διάσταση της εργασιακής σχέσης, την εξειδίκευση δηλαδή και 

εξατομίκευση των όρων παροχής εργασίας, όσο και την τυπική της διάσταση, τη 

συμπεριφορά δηλαδή του εργαζόμενου στο πλαίσιο οργάνωσης, λειτουργίας και 

εσωτερικής τάξης της επιχείρησης, και αποτελεί το πεδίο άσκησης του διευθυντικού 

δικαιώματος. Συνάμα είναι πεδίο αοριστίας ή ανασφάλειας για τον εργαζόμενο, ως 

αποτέλεσμα της εξάρτησής του. Συνιστά, όμως, και ανταπόδοση έναντι της παροχής 

από τον εργοδότη εργασίας σε οργανωμένο πλαίσιο και χωρίς επιχειρηματικό 

κίνδυνο102.  

Όπως προαναφέρθηκε, οι όροι της σύμβασης περιορίζουν το διευθυντικό 

δικαίωμα. Τυχόν, όμως, συμβατικές ρήτρες που επιτρέπουν μονομερώς στον εργοδότη 

να τροποποιεί ουσιώδεις όρους της σύμβασης, αναφορικά με το χρόνο, τον τόπο και το 

είδος παροχής της εργασίας, ή να ανακαλεί στο μέλλον οικειοθελείς παροχές ή να 

ελέγχει την εκτός χώρου και χρόνου εργασίας επαγγελματική δράση του εργαζόμενου 

(π.χ. ρήτρες περί απαγόρευσης ανταγωνισμού ή παράλληλης απασχόλησης κατά τη 

διάρκεια της εργασιακής σχέσης) διανοίγουν εκτός των ορίων του διευθυντικού 

δικαιώματος ένα ειδικό πεδίο άσκησής του, δημιουργούν ένα ειδικό-διευρυμένο 

διευθυντικό δικαίωμα 103 , προσιδιάζον στη συγκεκριμένη συμβατική σχέση, αίρουν 

περιορισμούς του διευθυντικού δικαιώματος και αντίστοιχες αξιώσεις του εργαζόμενου 

απορρέουσες από την επιχειρησιακή συνήθεια104 και περιορίζουν την επαγγελματική 

ελευθερία του μισθωτού όχι μόνο στη συμβατική αλλά και στη μετασυμβατική περίοδο 

(Ζερδελής, 2013: 423-428, 896· Νάκου, 2009:97-109· Καναβούρη, 2006).  

                                                                                                                                                                          
θετική υπόσχεση, χορηγεί συνεχώς τέτοιες στους εργαζομένους, οπότε η αποδοχή των παροχών αυτών 
από τους τελευταίους, παρέχει τη βάση της σύμβασης δεσμεύσεως και αφαιρεί από την πράξη το 
χαρακτήρα της μονομερούς και, συνεπώς, ελευθέρως ανακλητής θελήσεως). Η επιχειρησιακή πρακτική 
συνήθως είναι ευνοϊκή για τον εργαζόμενο. Δεν αποκλείεται, όμως, να αποβεί και δυσμενής, εάν στην 
εργασιακή σύμβαση υπάρχει συμφωνία περί μη εφαρμογής της ή όρος αντίθετός της. Τότε και εφόσον 
η συμβατική αυτή ρύθμιση δεν έρχεται σε αντίθεση με κανόνες αναγκαστικού δικαίου, η επιχειρησιακή 
πρακτική δεν γεννά αξιώσεις που θα θεμελιώνονταν στη νομική φύση της σιωπηρής συμφωνίας. Α.Π. 
541/1997. 

101 Βλ. σελ. 38 και σημ. 87. 
102 Βλ. σημ. 81. 
103 Διαφορετικά εννοεί την έννοια του ειδικού διευθυντικού δικαιώματος ο Σταμούλης (1978:36), με 

κριτήριο το εύρος των αποδεκτών των διευθυντικών εντολών, το αν δηλαδή αφορούν το σύνολο του 
προσωπικού ή ορισμένο μισθωτό. 

104 Βλ. σημ. 100. 
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Ο περιορισμός αυτός της ελευθερίας του εργαζόμενου, όταν ασκείται εντός 

θεμιτών ορίων105, εκπηγάζει από την υποχρέωση πίστης προς τον εργοδότη του, που 

συναρτάται με την έννοια της καλής πίστης106, και αυξάνεται όσο ανώτερη είναι η θέση 

του εργαζόμενου στην κλίμακα της διοικητικής ιεραρχίας. Εξειδικεύεται δε στην 

υποχρέωση της εχεμύθειας, της εμπιστευτικότητας και της πληροφόρησης, με την 

έννοια ότι ο εργαζόμενος οφείλει να μην προβαίνει σε ενέργειες και να μην κοινοποιεί 

πληροφορίες ή απόρρητα στοιχεία που θα ωφελούσαν τους ανταγωνιστές του εργοδότη 

του, ενώ οφείλει να πληροφορεί τον εργοδότη του για κάθε θέμα, προσωπικό ή 

εργασιακό, χρήσιμο, σημαντικό ή αναγκαίο σχετικά με την εργασία που του παρέχει ή 

και την ευρύτερη λειτουργία της επιχείρησης (Τζιώνας, 2012:152-153· Κουκιάδης, 

2013α:660-662). Η αθέτηση μάλιστα της υποχρέωσης αυτής από τον εργαζόμενο 

συνιστά σπουδαίο λόγο καταγγελίας της σύμβασης από τον εργοδότη107.  

Επιπροσθέτως, ο εργοδότης έχει την ευχέρεια 108  να συνάψει και σύμβαση 

εργασίας στην οποία να περιλαμβάνεται ως όρος (διαλυτική αίρεση) ότι για εύλογο 

χρονικό διάστημα από την έναρξη της διάρκειάς της θα έχει δοκιμαστικό χαρακτήρα 

(Κουκιάδης, 2012α:436-438· Ζερδελής, 2013:332 επ.). Εξ αυτού έχει το δικαίωμα, πριν 

τη λήξη του χρόνου δοκιμασίας, να καταγγείλει αζημίως τη σύμβαση, εάν κρίνει ότι ο 

εργαζόμενος δεν είναι κατάλληλος για την εργασία του 109. Η δυνατότητα σύναψης 

σύμβασης με ρήτρα δωδεκάμηνης δοκιμαστικής περιόδου συνάδει με τη συναλλακτική 

ελευθερία, προκύπτει από το άρθ.  17 παρ. 5α του Ν. 3899/2010 110  και διευρύνει 

σημαντικά το διευθυντικό δικαίωμα σε θέματα καταγγελίας της σύμβασης  

νεοπροσλαμβανόμενων. 

                                                           
105 Κατά τον έλεγχο της εγκυρότητας ρητρών του είδους αυτού λαμβάνεται υπόψη το αν εξυπηρετούν το 

συμφέρον του εργοδότη, σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, ώστε να μην επιβάλλουν 
υπέρμετρους περιορισμούς εις βάρος της ελευθερίας του εργαζόμενου, το χρονικό διάστημα ισχύος της 
ρήτρας, το εύρος απαγόρευσης, το είδος των επαγγελματικών ενεργειών που απαγορεύονται, τυχόν 
πρόβλεψη για αποζημίωση ή οικονομικό αντάλλαγμα ως αντιστάθμισμα του περιορισμού που 
επιβάλλει η σύμβαση και ποιες μεταβολές των όρων εργασίας του γενικού διευθυντικού δικαιώματος 
μπορούν έγκυρα να συμφωνηθούν ως περιεχόμενο ειδικού-διευρυμένου διευθυντικού δικαιώματος. 
Άλλωστε και για τις συμβατικές ρήτρες ισχύουν οι περιορισμοί που διέπουν κάθε συμφωνία, βάσει των 
άρθ. 174, 178 και 179 του Α.Κ. Αυστηρότερος δε είναι ο έλεγχος των ρητρών βάσει του άρθ. 281 του 
Α.Κ.  (Λεβέντης & Παπαδημητρίου, 2011:373-377· Ζερδελής, 2013:425-426). 

106 Βλ. σελ. 65. 
107  Εφ.Αθ. 5941/1991 (Η απαγόρευση ανταγωνισμού μπορεί να γίνει αντικείμενο ρητών όρων της 

σύμβασης εργασίας, αλλά και χωρίς ρητή δέσμευση του μισθωτού η υποχρέωση πίστης επιβάλλει στον 
εργαζόμενο αποχή από ενέργειες ικανές να βλάψουν τα υλικά ή ηθικά συμφέροντα του εργοδότη.) 
Α.Π. 1338/2004 (Απαγόρευση ανταγωνισμού στους μισθωτούς της Ε.Ρ.Τ. βάσει του Ν. 1730/1987). 
Πολ.Πρωτ.Αθ. 6446/2005 (Περιορισμός ποινικής ρήτρας για ανταγωνισμό στο προσήκον μέτρο). 
Εφ.Αθ. 5131/2011 (Αναφορά σε άμεσο και έμμεσο ανταγωνισμό. Προσδιορισμός προθεσμίας για την 
παραγραφή αξιώσεων από αθέμιτο ανταγωνισμό). Α.Π.Τμ.Β΄ 1192/1992 (Απαγόρευση παράλληλης 
απασχόλησης). 

108 Α.Κ. άρθ. 648, 361, 202.  Ν. 2112/1920 άρθ.1. Β.Δ. 16ης Ιουλίου 1920 (ΦΕΚ Α΄158/18.07.1920). 
109 Α.Π. 1719/2012, 453/1999, 1318/1998, 1066/1998. Μον.Πρωτ.Αθ. 5891/2012. 
110 Προσθήκη στο άρθ. 74 παρ. 2 του Ν. 3863/2010. 
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Η ατομική σύμβαση εξαρτημένης εργασίας παρέχει στον εργοδότη το δικαίωμα 

να ασκεί έλεγχο και εποπτεία επί του εργαζομένου και να του δίνει δεσμευτικές εντολές 

και οδηγίες, όσον αφορά τους όρους παροχής εργασίας προς αυτόν, αλλά επί του 

μισθωτού αυτού τυγχάνουν εφαρμογής στο σύνολό τους οι προστατευτικές διατάξεις 

του εργατικού δικαίου και οι κανόνες κοινωνικής ασφάλισης111. 

Σε άλλες αορίστου ή ορισμένου χρόνου ατομικές συμβάσεις εργασίας (σύμβαση 

ή μίσθωση ανεξάρτητων υπηρεσιών, σύμβαση έργου και σύμβαση εταιρείας 112 ) 

(Κουκιάδης, 2012:3-8· Κουκιάδης, 2012α:262 επ.· Ζερδελής, 2013:27 επ.), δεν 

τυγχάνουν επί του εργαζόμενου εφαρμογής οι προστατευτικές διατάξεις του εργατικού 

δικαίου και των κανόνων κοινωνικής ασφάλισης, όταν αυτός διατηρεί το δικαίωμα να 

καθορίζει ο ίδιος σε σημαντικό βαθμό τους όρους παροχής της εργασίας του, όταν 

δηλαδή απολαμβάνει ελευθερίας και δεν υπόκειται στον έλεγχο του διευθυντικού 

δικαιώματος, κυρίως ως προς τον τόπο και το χρόνο παροχής των υπηρεσιών του, 

ακόμη και αν καταρτίζει ενοχική σύμβαση από την οποία απορρέουν υποχρεώσεις του 

έναντι του εργοδότη του (Τζιώνας, 2012:19, ΙΝΕ:8)· συνακόλουθα και οι υποχρεώσεις 

του εργοδότη έναντι αυτού είναι περιορισμένες ή αίρονται έως και εξ ολοκλήρου. Η 

ύπαρξη δηλαδή ή μη διευθυντικού δικαιώματος συνιστά κριτήριο διάκρισης μεταξύ 

εξαρτημένης και ανεξάρτητης εργασίας113.  

Το κριτήριο μάλιστα αυτό προκύπτει από το είδος της σύμβασης και όχι από τον 

τρόπο διοίκησης του εργοδότη. Αν δηλαδή ο εργοδότης αφήνει περιθώριο 

                                                           
111 Εφ.Αθ. 7075/1995. 
112  Υπάρχει και η σύμβαση ομαδικής εργασίας, που συνάπτεται με περισσότερα του ενός φυσικά 

πρόσωπα, τα οποία νοούνται ως ομάδα (π.χ. μέλη μουσικής ορχήστρας, θεατρικό θίασος). Εάν η ομάδα 
είναι νομικό πρόσωπο συνάπτεται σύμβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών, καθόσον σύμβαση εξαρτημένης 
εργασίας μπορεί να συναφθεί μόνο με φυσικό πρόσωπο (Ζερδελής, 2013:86). Εάν η ομάδα 
συγκροτείται από μισθωτούς της επιχείρησης, ο εργοδότης, βάσει του διευθυντικού του δικαιώματος, 
μπορεί να συνθέσει ή να μεταβάλει την ομάδα ή και να μεταβιβάσει εν όλω ή εν μέρει την ενάσκηση 
του δικαιώματός του αυτού στον επικεφαλής της ομάδας μισθωτό, ως αντιπρόσωπο ή βοηθό 
εκπληρώσεώς, βάσει των άρθ. 211 και 334 του Α.Κ. Εάν πρόκειται για ήδη συγκροτημένη σε νομικό 
πρόσωπο ομάδα που παρέχει υπηρεσία σε εργοδότη, αυτός βάσει του διευθυντικού του δικαιώματος, 
ρυθμίζει τον τόπο, το χρόνο και τους όρους συμπεριφοράς των μελών της ομάδας. Ενδέχεται, όμως, με 
την αρχική σύμβαση να επιμερισθεί το δικαίωμα μεταξύ του εργοδότη και του επικεφαλής της ομάδας 
(Σταμούλης, 1978:124-125).  

113 Α.Π. 677/2012 (Για το χαρακτηρισμό εργασίας ως εξαρτημένης απαιτείται αυτός που την παρέχει να 
τελεί κατά την εκτέλεσή της κάτω από τις οδηγίες και τον έλεγχο του εργοδότη, ο οποίος καθορίζει τον 
τόπο, τον τρόπο, το χρόνο και την έκταση της παροχής της, μέσα στα συμβατικά ή νόμιμα όρια, κατά 
τρόπο δεσμευτικό για το μισθωτό, που είναι υποχρεωμένος να υπακούει και να ακολουθεί τις οδηγίες 
του εργοδότη. Ο τελευταίος δικαιούται να ασκεί εποπτεία και έλεγχο, για να διαπιστώνει τη 
συμμόρφωση του μισθωτού στις οδηγίες του και το αν ασκείται με επιμέλεια η εργασία που έχει 
ανατεθεί. Στη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας τα μέρη αποβλέπουν στην παροχή της συμπεφωνημένης 
εργασίας και όχι στην επίτευξη ενός ορισμένου αποτελέσματος, όπως συμβαίνει στη μίσθωση έργου 
(άρθ. 681 Α.Κ.). Σε περίπτωση δε που ο μισθωτός δεν υποβάλλεται στον έλεγχο και την εποπτεία του 
εργοδότη κατά την παροχή της εργασίας του, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του εργατικού δικαίου, 
γιατί θεωρείται ότι υπάρχει μίσθωση ανεξαρτήτων υπηρεσιών.)  
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πρωτοβουλίας στον εργαζόμενο με ατομική σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, εξ αυτού 

δεν συνάγεται χαλάρωση του στοιχείου εξάρτησης, άρα και σύμβαση ανεξάρτητων 

υπηρεσιών, βάσει της οποίας να δικαιολογείται χαλαρότερο πλαίσιο υποχρεώσεων του 

εργοδότη έναντι του εργαζόμενου. Ο εργαζόμενος εξακολουθεί να τελεί υπό την 

εποπτεία του εργοδότη του και να δεσμεύεται από τις εντολές του, ενώ ο εργοδότης 

φέρει την ευθύνη της εργασίας του μισθωτού και σε αυτόν εναπόκειται το αν και σε 

ποιο βαθμό θα ασκήσει την εποπτεία και τον έλεγχο που απορρέει από το διευθυντικό 

του δικαίωμα (Τζιώνας, 2012:19 σημ. 18). 

Όσον αφορά πάντως τα δικαιώματα του εργαζομένου, πολλές είναι οι σχετικές 

αποφάσεις των δικαστηρίων που καλούνται να διευκρινίσουν πότε μια εργασία πληροί 

τις προϋποθέσεις για σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ή πότε ο εργαζόμενος δικαιούται 

σύμβαση αορίστου χρόνου, άρα και τα δικαιώματά του που απορρέουν από αυτήν. 

Αναφορικά με το ζήτημα αυτό έχει οριστεί ότι σύμβαση εξαρτημένης εργασίας 

υπάρχει, όταν οι συμβαλλόμενοι αποβλέπουν στην παροχή εργασίας που συμφωνήθηκε 

και στο μισθό, ανεξάρτητα από τον τρόπο πληρωμής του, και ο εργαζόμενος υπόκειται 

σε νομική και προσωπική εξάρτηση από τον εργοδότη, που συναρτάται με το 

διευθυντικό δικαίωμα. Έχει διευκρινιστεί ακόμη ότι εκείνο που διακρίνει την 

εξαρτημένη εργασία από την ανεξάρτητη δεν είναι το ποσοτικό στοιχείο, δηλαδή η 

σώρευση περισσότερων ενδείξεων δέσμευσης και εξάρτησης, αλλά το ποιοτικό, δηλαδή 

η ιδιαίτερη ποιότητα της δέσμευσης και εξάρτησης, η οποία έχει για τον εργαζόμενο 

συνέπειες που καθιστούν απαραίτητη την ιδιαίτερη ρύθμιση της σχέσης του με τον 

εργοδότη και δικαιολογούν την ειδική προστασία του από το εργατικό δίκαιο. Το 

ποιοτικό αυτό στοιχείο συνάγεται από την εκτίμηση των όρων και γενικά των 

συνθηκών παροχής της εργασίας και διαφέρει κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος και 

τη φύση της εργασίας. Όταν μάλιστα συνδυαστεί με τις υφιστάμενες ενδείξεις 

εξάρτησης, παρέχει ασφαλέστερο κριτήριο για την διάκριση της εξαρτημένης εργασίας 

από την ανεξάρτητη114. 

Στο πλαίσιο των σύγχρονων ευέλικτων εργασιακών σχέσεων όλο και 

περισσότεροι εργοδότες καταρτίζουν πλέον με τους εργαζόμενους σε αυτούς, αντί 

                                                           
114Α.Π.(Ολ.) 28/2005. Εφ.Αθ. 7075/1995. Α.Π. 296/2012, 1929/2012, 994/2013, 2242/2013, 6/2014. 

Μον.Πρωτ.Χαλ. 4/1999 (Είναι ακόμη δυνατόν να έχει συμφωνηθεί με τη σύμβαση εργασίας η παροχή 
μικτής εργασίας, με την έννοια της συμφωνίας παροχής περισσοτέρων της μιας εργασιών, ακόμη και 
ασχέτων μεταξύ τους ή και διαφορετικής υφής, όπως σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών, μεσιτείας 
κλπ., μέσα στα νόμιμα χρονικά όρια απασχόλησης του εργαζομένου. Ωστόσο, αυτή που προσδίδει το 
χαρακτήρα της σύμβασης και της επαγγελματικής ιδιότητας του μισθωτού, προκειμένου να 
εφαρμοσθεί η ανάλογη συλλογική σύμβαση και να καθορισθεί ο οφειλόμενος μισθός, είναι εκείνη που 
με βάση το χρόνο απασχόλησης κυρίως και τις προσφερόμενες υπηρεσίες αξιολογείται ως κύρια.) Βλ. 
και σημ. 81. 
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ατομικών συμβάσεων πλήρους απασχόλησης εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, 

συμβάσεις παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών ή συμβάσεις ορισμένου χρόνου, εκ 

περιτροπής εργασίας και μερικής απασχόλησης, προκειμένου να αποποιηθούν 

υποχρεώσεών τους, έναντι δικαιωμάτων εργαζομένων (ασφαλιστικών, επιδομάτων, 

αδειών, αποζημιώσεων, συνδικαλιστικών).  

Ισχυρές εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια των εργαζομένων εισάγονται με 

την ψήφιση του Ν. 3846/2010. Ειδικότερα, το άρθ. 1115 διαφοροποιεί τις προϋποθέσεις 

για τη διάκριση της εξαρτημένης από την ανεξάρτητη εργασία στις περιπτώσεις 

παροχής υπηρεσιών ή έργου, ιδίως στις περιπτώσεις αμοιβής κατά μονάδα εργασίας 

(φασόν), τηλεργασίας, κατ’ οίκον απασχόλησης. Βάσει του νόμου αυτού, οι 

προαναφερθείσες μορφές απασχόλησης τεκμαίρεται ότι υποκρύπτουν σύμβαση 

εξαρτημένης εργασίας, εφόσον η εργασία αυτή παρέχεται αυτοπροσώπως, 

αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο στον ίδιο εργοδότη για εννέα (9) συνεχείς μήνες, 

ανεξαρτήτως της ύπαρξης εγγράφου συμφωνίας και γνωστοποίησής της στην οικεία 

Επιθεώρηση εργασίας εντός αποκλειστικής προθεσμίας116. Κατά συνέπεια, με το Ν. 

3846/2010 εισάγεται τεκμήριο υπέρ της εξαρτημένης εργασίας, μαχητό όμως από τον 

εργοδότη, αντί του τεκμηρίου υπέρ της ανεξάρτητης εργασίας, που ίσχυε βάσει της έως 

τότε ισχύουσας νομοθεσίας (Ν. 2639/1998) 117. 

Επιπροσθέτως, προς διασφάλιση των δικαιωμάτων του εργαζόμενου και ενώ 

προϋπόθεση υπαγωγής του στην ασφάλιση Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. αποτελεί η παροχή 

εξαρτημένης εργασίας έναντι αμοιβής 118 , έχει διευκρινιστεί ότι για τη διάκριση 

εξαρτημένης και ανεξάρτητης εργασίας δεν ασκούν αποφασιστική επιρροή αυτοτελώς, 

ούτε ο τρόπος προσδιορισμού ή καταβολής της αμοιβής του εργαζομένου ούτε άλλα 

δευτερεύοντα στοιχεία, όπως η έκδοση δελτίων παροχής υπηρεσιών ή η ασφάλιση 

αυτού στο Ι.Κ.Α. 

Τέλος, για την περίπτωση κατά την οποία ο εργαζόμενος ασκεί και άλλο 

βιοποριστικό επάγγελμα, αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και δικαστηρίων 

ορίζουν ότι αν είναι δυσχερής η διάκριση μεταξύ εξαρτημένης εργασίας και παροχής 

ανεξάρτητων υπηρεσιών ή δεν είναι σαφές εάν το επάγγελμα είναι κύριο ή όχι, ισχύει 

                                                           
115 Τροποποιεί το άρθ. 1 του Ν. 2639/1998. 
116 Βάσει του Ν. 2639/1998, τεκμαίρεται ότι οι προαναφερθείσες μορφές απασχόλησης δεν υποκρύπτουν 

σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, εφόσον η σχετική συμφωνία καταρτίζεται εγγράφως και 
γνωστοποιείται στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας εντός δεκαπέντε (15) ημερών.  

117  Το άρθ. 1 του Ν. 2639/1998 καθιέρωνε υπό προϋποθέσεις (έγγραφη κατάρτιση σύμβασης και 
κοινοποίηση στην επιθεώρηση εργασίας εντός 15 ημερών) μαχητό από τον εργαζόμενο τεκμήριο 
ανεξάρτητης εργασίας, το οποίο όμως δεν ίσχυε στην περίπτωση που ο εργαζόμενος παρείχε τις 
υπηρεσίες του αποκλειστικώς ή κατά κύριο λόγο στον ίδιο εργοδότη.  

118 Α.Ν. 1846/1951, άρθ. 2 παρ. 1 εδ. α΄, όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4476/1965, άρθ. 2 παρ. 1. 
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το τεκμήριο υπέρ του Ι.Κ.Α., άρα το τεκμήριο υπέρ της εξαρτημένης εργασίας, μαχητό 

μόνο εφόσον στο δικαστήριο αποδειχθεί κατά τρόπο βέβαιο και σαφή ότι η εργασία 

παρέχεται υπό καθεστώς ελεύθερων ενεργειών119. 

 

Ειδικές συμβάσεις ορισμένου χρόνου είναι και η σύμβαση μαθητείας και η 

σύμβαση απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, που καταρτίζονται με νέους εργαζόμενους. 

Η σύμβαση μαθητείας, κατά την οποία ένας από τους συμβαλλόμενους αναλαμβάνει 

την υποχρέωση να μεταδώσει στον άλλο τις αναγκαίες εμπειρικές γνώσεις σχετικά με 

ορισμένο επάγγελμα ή ορισμένη τέχνη, διακρίνεται σε γνήσια σύμβαση μαθητείας και 

σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. Στην πρώτη προέχει το στοιχείο της εκπαίδευσης 

του μαθητευόμενου και επ’ αυτής δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της εργατικής 

νομοθεσίας όσον αφορά τα χρονικά όρια εργασίας, τις νόμιμες αποδοχές, την 

καταγγελία της σύμβασης, την αποζημίωση απόλυσης κλπ., αλλά οι διατάξεις της 

σύμβασης εργασίας του Α.Κ., εφόσον συμβιβάζονται με τη φύση και το σκοπό της 

(Κουκιάδης, 2012α:304 επ.). 

Αντίθετα, στη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας μαθητευόμενου έχουν εφαρμογή 

οι διατάξεις του εργατικού δικαίου, διότι στη σύμβαση αυτή η απόκτηση γνώσεων ή 

ικανότητας σε ορισμένη ειδικότητα ή επάγγελμα και η εκμάθηση τέχνης συνιστούν 

παρεπόμενο σκοπό, που επέρχεται ως αυτόματη συνέπεια της εφαρμογής της σύμβασης 

εξαρτημένης εργασίας και στο πλαίσιο της συνήθους λειτουργίας της120. Εξειδίκευση 

των συμβάσεων εργασίας με σκοπό την απόκτηση δεξιοτήτων από νέους επήλθε με 

τους  νόμους 3863/2010 και 3986/2011. 

Το άρθ. 74 παρ. 9 του Ν. 3863/2010 προβλέπει την κατάρτιση ειδικών 

συμβάσεων μαθητείας μεταξύ εργοδοτών και ατόμων που έχουν συμπληρώσει το 15ο 

έως και το 18ο έτος της ηλικίας τους, με σκοπό την απόκτηση δεξιοτήτων. Οι 

συμβάσεις αυτές μπορούν να διαρκούν έως ένα έτος, ενώ οι μαθητευόμενοι λαμβάνουν 

το 70% του κατώτατου ημερομισθίου ή μισθού. Το ίδιο άρθρο ρυθμίζει τα θέματα 

ασφάλισης των νέων που συνάπτουν συμβάσεις του είδους αυτού και θέτει 

περιορισμούς ως προς τη διάρκεια της ημερήσιας και εβδομαδιαίας απασχόλησής τους, 

ανάλογα με την ηλικία τους, ενώ εξαιρεί τα άτομα αυτά από τις διατάξεις της εργατικής 

νομοθεσίας, εκτός εκείνων που αναφέρονται στην υγεία και την ασφάλεια των 

εργαζόμενων. 

                                                           
119 ΣτΕ 217/1994, 205/1993, 281/1991, 684/2013. Α.Π. 71/2010 και 1029/2012. Διοικ.Πρωτ.Τριμ.Αθ. 

2750/2008. 
120 Α.Π. 253/2014. Μον.Πρωτ.Αθ. 213/2012. 
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Για τους νέους 18 έως 25 ετών, βάσει του άρθ. 43 παρ. 1 του Ν. 3986/2011, 

προβλέπεται η δυνατότητα σύναψης με εργοδότες συμβάσεων εργασίας για την 

απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας, διάρκειας έως 24 μηνών, αλλά με αποδοχές 

μικρότερες έως 20% από τις προβλεπόμενες για νεοπροσλαμβανόμενο χωρίς 

προϋπηρεσία της ειδικότητάς τους, όπως αυτή ορίζεται στην οικεία συλλογική σύμβαση 

εργασίας121. Οι νέοι αυτοί προσλαμβάνονται πλέον του υφιστάμενου προσωπικού που 

οι εργοδότες τους απασχολούν και ασφαλίζονται στο Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ.  Ο ίδιος νόμος 

προβλέπει τη γνωστοποίηση της σύμβασης για απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας 

στον Ο.Α.Ε.Δ. και στο Σ.ΕΠ.Ε. αμελλητί ή το αργότερο εντός της επόμενης από την 

κατάρτισή της ημέρας και επιβάλλει περιορισμούς στους εργοδότες (Τζιώνας, 2012:39-

40)122, που αποσκοπούν στο να μην συνάπτονται διαδοχικές συμβάσεις εργασίας για 

την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας αντί σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου, με 

σκοπό την καταστρατήγηση εργασιακών δικαιωμάτων (ύψος αποδοχών, αποζημίωση 

απόλυσης) 123. 

 

Ο χρόνος ισχύος μιας σύμβασης εξαρτημένης εργασίας είναι επίσης μία 

παράμετρος σημαντική για τα δικαιώματα του εργαζόμενου, κατεξοχήν αυτά που 

απορρέουν από την καταγγελία της σύμβασης και την καταβολή της νόμιμης 

αποζημίωσης124. Το Π.Δ. 81/2003 (άρθ. 5), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 180/2004 

(άρθ. 3) και το Ν. 3986/2011125, καθορίζει για τον ιδιωτικό τομέα το πλαίσιο κανόνων 

                                                           
121 Και στις δύο προαναφερθείσες ειδικές συμβάσεις έχει επέλθει μείωση των αποδοχών κατά 32% με 

βάση τα κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων της από 15.07.2010 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., σύμφωνα με το άρθ. 
1 της Π.Υ.Σ. 6/28.02.2012 (ΦΕΚ Α΄38/28.02.2012) σχετικά με τη ρύθμιση θεμάτων για την εφαρμογή 
της παρ. 6 του άρθ. 1 του Ν. 4046/2012. 

122 Το να μην προβούν οι εργοδότες σε μείωση προσωπικού κατά τη διάρκεια ισχύος των συμβάσεων του 
είδους αυτού, αλλά και να μην έχουν μειώσει το προσωπικό τους κατά το παρελθόν· ειδικότερα, κατά 
τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους οι εργοδότες με επιχειρήσεις εποχικής λειτουργίας ή 
κατά τους τρεις προηγούμενους μήνες οι εργοδότες των μη εποχικών επιχειρήσεων.  

123 Οι Ο.Τ.Α. (δεν γνωρίζουμε πόσοι ακριβώς εξ αυτών) είχαν συνάψει διαδοχικές συμβάσεις ορισμένου 
χρόνου, στο πλαίσιο προγράμματος απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, βάσει της με αριθμ. 
34100/24.11.1999 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με 
θέμα «Πρόγραμμα για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας 2.700 ανέργων αποφοίτων Λυκείου, 
ηλικίας 25 – 64 ετών στη φύλαξη κτιρίων»,  της με αριθμ. 2701/16-11-1999 απόφασης του Δ.Σ. του 
Ο.Α.Ε.Δ. και του Ν. 2639/1998 άρθ. 20 παρ. 1 και 15. Οι εργαζόμενοι προσέφυγαν δικαστικά, 
διεκδικώντας τη μετατροπή των συμβάσεών τους ορισμένου χρόνου σε συμβάσεις αορίστου χρόνου. 
Οι δικαστικές αποφάσεις τούς δικαίωσαν, θεωρώντας ότι με τις διαδοχικές συμβάσεις του είδους αυτού 
είχε υπάρξει καταστρατήγηση των εργασιακών τους δικαιωμάτων. Α.Π. 211/2014, 253/2014, 
2100/2013. Εφ.Λαρ. 237/2012, 75/2011, 897/2010. Πολ.Πρωτ.Θεσ. 24056/2011, 24059/2011, 
2155/2010. Μον.Πρωτ.Θεσ. 8885/2008. Μον.Πρωτ.Αθ. 271/2007. Α.Σ.Ε.Π.(Ολ.) 6/2005. ΣτΠ 
124255/2010. 

124 Ν. 2112/1920 άρθ. 8. 
125 Άρθ. 40 (Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, η οποία περιλαμβάνει όρο για πρόωρη καταγγελία της 

με εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς την αποζημίωση απόλυσης για τις συμβάσεις 
εργασίας αορίστου χρόνου, κατά τις διατάξεις του ν. 2112/1920, όπως τροποποιήθηκε με το άρθ. 74 
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που σκοπό έχουν να αποτρέπουν την εκ μέρους του εργοδότη προσχηματική κατάρτιση 

διαδοχικών συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, αντί σύμβασης αορίστου χρόνου, 

χωρίς την ύπαρξη αντικειμενικού λόγου, αναγόμενου στη μορφή ή το είδος ή τη 

δραστηριότητα του εργαζόμενου ή από ειδικούς λόγους ή ανάγκες, που να προκύπτουν 

αμέσως ή εμμέσως από την οικεία σύμβαση (Τζιώνας, 2012:28-30). Σε περίπτωση 

μάλιστα αγωγής επί του θέματος αυτού, ο χαρακτηρισμός μιας σχέσης εργασίας ως 

ορισμένου ή αορίστου χρόνου δεν εξαρτάται από το πώς την προσδιορίζουν οι 

συμβαλλόμενοι ή ακόμη και ο νόμος, αλλά εναπόκειται στο δικαστήριο, που θα 

αποφανθεί, αφού διερευνήσει το είδος και το σκοπό της παρεχόμενης εργασίας και 

εκτιμήσει τα κατά περίπτωση δεδομένα. Η σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου αφορά 

την παροχή εργασίας για διαρκείς και πάγιες ανάγκες της επιχείρησης, ενώ η σύναψη 

διαδοχικών συμβάσεων ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών του είδους αυτού, 

υποκρύπτει πρόθεση καταστρατήγησης των διατάξεων περί καταγγελίας της σύμβασης, 

συνακόλουθα και των σχετικών δικαιωμάτων του εργαζόμενου 126  (Κουκιάδης, 

2012α:1022 επ.).  

 

Σχέση εξαρτημένης εργασίας αλλά με ρυθμίσεις που αποκλίνουν από την 

κανονική πλήρη απασχόληση υπάρχει και με τις συμβάσεις, ορισμένου ή αορίστου 

χρόνου, μερικής απασχόλησης ή εκ περιτροπής εργασίας (ανήκει στην ευρύτερη έννοια 

της μερικής απασχόλησης) (Τζιώνας, 2012:135-146· Ζερδελής, 2013:66 επ.· 

Κουκιάδης, 2012α:491επ.· Λεβέντης & Παπαδημητρίου, 2011:196-2003·), 

θεσμοθετημένες ήδη από δεκαετίες127, αλλά όχι σε ευρεία εφαρμογή. Επειδή, όμως, τα 

τελευταία χρόνια παρουσίασαν σημαντική αύξηση, κρίθηκε αναγκαίος ο ακριβέστερος 

προσδιορισμός τους με το άρθ. 2 του Ν. 3846/2010 και το άρθ. 17 του Ν. 3899/2010.  

Το ανωτέρω νομοθετικό πλαίσιο δίνει το δικαίωμα στον εργοδότη να 

συνομολογήσει με τον εργαζόμενο σύμβαση εργασίας σύμφωνα με την οποία θα τον 

                                                                                                                                                                          
παράγραφοι 2 και 3 του ν. 3863/2010, μετατρέπεται αυτοδικαίως σε σύμβαση εργασίας αορίστου 
χρόνου κατά την καταγγελία) και  άρθ. 41. 

126Α.Π. 1512/2009, 666/2009, 15/2012, 82/2012, 677/2012, 2083/2013, 1284/2013, 211/2014. Εφ.Θεσ. 
434/2013 (Διαδοχικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου με διάρκεια μίας ημέρας. 
Προσλαμβάνονταν τα ίδια πρόσωπα στις ίδιες θέσεις επί σειρά ετών. Κρίθηκε ότι οι συμβάσεις αυτές 
αποτελούσαν μία ενιαία σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου.) Εφ.Αθ. 7075/1995. Α.Π. 1032/2012 
(Στην προκειμένη περίπτωση κρίθηκε ότι δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις ώστε να θεωρηθούν οι 
επίδικες συμβάσεις ορισμένου χρόνου ως αορίστου, επειδή απείχαν μεταξύ τους μεγάλα χρονικά 
διαστήματα.). Α.Π. 6/2014, 211/2014. Εφ.Λαρ. 237/2012.  

127 Η εκ περιτροπής απασχόληση θεσμοθετήθηκε για πρώτη φορά με το άρθ. 1 του Α.Ν. 2000/1939. Στη 
συνέχεια τροποποιήθηκε με το άρθ. 13 παρ. 7 του Ν.Δ. 2961/1954, με το άρθ. 3 παρ. 3 του Α.Ν. 
99/1967, με το άρθ. 38 του Ν. 1892/1990, με το άρθ. 2 παρ. 2 του Ν. 2639/1998, τέλος με το άρθ. 2 
παρ. 3 του Ν. 3846/2010 και με το άρθ. 17 του Ν. 3899/2010. Η μερική απασχόληση θεσμοθετήθηκε 
με το άρθ. 2 παρ. 1 του Ν. 2639/1998, που τροποποιήθηκε με το άρθ. 2 παρ. 1 και 2 του Ν. 3846/2010 
και με το άρθ. 17 του Ν. 3899/2010. 
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απασχολεί στην επιχείρησή του με μερική απασχόληση, με ωράριο δηλαδή μικρότερο 

του πλήρους σε ημερήσια ή εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη ή μηνιαία βάση, ή με εκ 

περιτροπής εργασία, με πλήρες δηλαδή ανά ημέρα ωράριο, αλλά με παροχή εργασίας 

κατά λιγότερες ημέρες ανά εβδομάδα ή λιγότερες εβδομάδες ανά μήνα ή λιγότερους 

μήνες ανά έτος, ή με ρύθμιση του εργασιακού χρόνου που θα προβλέπει συνδυασμό 

μερικής απασχόλησης και εκ περιτροπής εργασίας. Περαιτέρω ρυθμίζει πολλά θέματα 

που  αφορούν τον τρόπο σύναψης των σχέσεων αυτών ευέλικτης εργασίας και τα 

δικαιώματα των εργαζόμενων.  

Και για τις δύο αυτές μορφές απασχόλησης απαιτείται έγγραφος συστατικός 

τύπος, η παράλειψη του οποίου συνεπάγεται απόλυτη ακυρότητα του όρου της 

σύμβασης μερικής απασχόλησης ή εκ περιτροπής εργασίας128, ενώ είναι επιβεβλημένη 

και η γνωστοποίηση της συμφωνίας αυτής στην Επιθεώρηση Εργασίας 129  εντός 

προθεσμίας οκτώ ημερών 130 . Διαφορετικά, για την περίπτωση της μερικής 

απασχόλησης προκύπτει τεκμήριο υπέρ του εργαζόμενου (μαχητό, όμως, από τον 

εργοδότη131) περί σύμβασης πλήρους απασχόλησης132. Αξιοσημείωτο είναι ότι την εκ 

περιτροπής απασχόληση, για διάστημα όχι μεγαλύτερο των εννέα (9) μηνών στο ίδιο 

ημερολογιακό έτος, μπορεί να επιβάλει μονομερώς ο εργοδότης, αντί καταγγελίας της 

σύμβασης εργασίας, μόνο εφόσον έχουν περιοριστεί οι δραστηριότητες της επιχείρησής 

του και αφού προηγουμένως έχει προβεί σε ενημέρωση και διαβούλευση με τους 

νόμιμους εκπροσώπους των εργαζόμενων 133 . Η επιβολή δηλαδή της εκ περιτροπής 

                                                           
128  ΣτΕ 152/2013, 154/2013, 684/2013. Α.Π. 380/2012, 15/2012, 969/2011. Διοικ.Πρωτ.Τριμ.Πειρ. 

225/2013. Διοικ.Εφ.Ουσ.Αθ. 2902/2012. 
129 Α.Π. 15/2012, 380/2012 (όπου γίνεται λόγος για προθεσμία 15 ημερών, βάσει του άρθ. 2 παρ. 1 του 

Ν. 2639/1998 και όχι βάσει του άρθ. 2 παρ. 1 του Ν. 3846/2010, όπου η προθεσμία αυτή ορίζεται στις 
8 ημέρες). Διοικ.Πρωτ.Τρι.Πειρ. 225/2013 (15ήμερη προθεσμία). Διοικ.Εφ.Ουσ.Αθ. 2902/2012 
(15ήμερη προθεσμία).  

130 Ν. 3846/2010 άρθ. 2 παρ. 1 και άρθ. 3.  
131  Διοικ.Πρωτ.Τρι.Πειρ. 225/2013 (Με αναφορά το Ν. 2639/1998 και όχι στο 3846/2010). ΣτΕ 

319/2011, 1893/2010. Α.Π. 1097/2003, 917/2006, 1340/2006. Εφ.Λαρ. 380/2011 (Μαχητό τεκμήριο 
από την παράλειψη του εργοδότη να γνωστοποιήσει εμπρόθεσμα στην Επιθεώρηση Εργασίας την 
έγγραφη σύμβαση εκ περιτροπής απασχόλησης, που αποτελεί ειδικότερη μορφή μερικής 
απασχόλησης). Εφ.Λαρ. 381/2011. 

132 Η νομολογία διευθετήσει ζητήματα που αναφέρονται στα δικαιώματα του εργαζόμενου σε περίπτωση 
μη έγκυρης σύμβασης μερικής απασχόλησης. ΣτΕ 154/2013. Α.Π. 969/2011 (Αν συμφωνήθηκε να 
μεταβληθεί η πλήρης απασχόληση σε μερική και η ρήτρα της μερικής απασχολήσεως είναι άκυρη, δεν 
παράγονται τα αποτελέσματα που επιδιώκει (Α.Κ. 180), δηλαδή η σχετική συμφωνία δεν μετατρέπει 
την πλήρη απασχόληση σε μερική. Ωστόσο, όταν με τη σχετική συμφωνία ταυτόχρονα εγκύρως 
καταργείται ο χαρακτήρας της σύμβασης ως πλήρους απασχολήσεως, λόγω της ακυρότητας για 
οποιοδήποτε λόγο της ρήτρας μερικής απασχολήσεως, θεωρείται ότι υπάρχει απλή σχέση εργασίας, 
οπότε ο μισθωτός, που παρέσχε μερική εργασία με άκυρη σύμβαση δικαιούται να αξιώσει με βάση τις 
διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού την ωφέλεια που αποκόμισε ο εργοδότης από την αποφυγή 
καταβολής της αμοιβής σε άλλο εργαζόμενο, που θα προσέφερε την ίδια εργασία αλλά συνδεόμενος με 
αυτόν με έγκυρη σύμβαση μερικής απασχόλησης.)  ΣτΕ 152/2013, 684/2013.  

133 Ν. 3899/2010 άρθ. 17 παρ. 3. Μον.Πρωτ.Αθ. 4424/2012 (Ο εργοδότης υπό αυστηρές προϋποθέσεις 
έχει το δικαίωμα, σε περίπτωση περιορισμού της οικονομικής του δραστηριότητας, να επέμβει στο 
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εργασίας υπάγεται στο διευθυντικό δικαίωμα του εργοδότη ως μονομερής μεταβολή 

των όρων εργασίας134, εφόσον βέβαια τηρηθούν και οι κατά νόμον προϋποθέσεις.  

Ιδιαίτερη σημασία για την οριοθέτηση των υποχρεώσεων του εργοδότη έναντι 

εργαζόμενων που απασχολούνται με συμβάσεις ευέλικτης εξαρτημένης εργασίας 

ορισμένου ή αορίστου χρόνου είναι ο προσδιορισμός της έννοιας εργαζόμενος μερικής 

απασχόλησης, σε συνάρτηση με την έννοια του συγκρίσιμου εργαζόμενου με πλήρη 

απασχόληση, που εισάγονται με το Ν. 3846/2010 135 , ώστε κατ’ αναλογία προς την 

πλήρη απασχόληση να προσδιορίζονται τα δικαιώματα των εργαζόμενων με μερική 

απασχόληση. 

Η μερική απασχόληση και η εκ περιτροπής εργασία, ως μορφές απασχόλησης 

κατά παρέκκλιση της πλήρους αλλά και ως πολιτική απασχόλησης, από την αρχή της 

εισαγωγής τους στο εργατικό δίκαιο, σκοπό είχαν να δώσουν τη δυνατότητα σε 

εργοδότη που βρισκόταν σε δυσχερή οικονομική θέση να μειώσει το λειτουργικό του 

κόστος, ώστε να μην προβεί σε απολύσεις, ή να προσλάβει προσωπικό ακριβώς για να 

καλύψει τις ανάγκες του, χωρίς να είναι υποχρεωμένος να επωμιστεί το κόστος 

εργασίας πλήρους απασχόλησης. Δια των ρυθμίσεων αυτών επιδιωκόταν ο έλεγχος της 

ανεργίας, η αποφυγή απολύσεων ή ακόμα, στην καλύτερη περίπτωση, η δημιουργία 

θέσεων εργασίας, έστω και όχι πλήρους απασχόλησης. Με δεδομένη, όμως, την αύξηση 

των μορφών αυτών απασχόλησης τα τελευταία χρόνια, εξαιτίας της οικονομικής 

κρίσης, η αναθεώρηση του σχετικού θεσμικού πλαισίου σκοπό είχε να παράσχει 

νομιμοποιητικό πλαίσιο στη διευθυντική εξουσία, αλλά και να περιορίσει την 

επισφάλεια των εργαζόμενων, οριοθετώντας τα δικαιώματα των εργοδοτών. 

Επειδή, όμως, οι ρυθμίσεις αυτές μπορούν να γίνουν όχι μόνο κατά την 

κατάρτιση της νέας σύμβασης εργασίας, αλλά και ενώ βρίσκεται σε ισχύ σύμβαση 

εργασίας πλήρους απασχόλησης, ωφελούν πολλαπλά τον εργοδότη· γιατί αφενός 

                                                                                                                                                                          
περιεχόμενο των συμβάσεων και να τις αλλάξει εις βάρος των εργαζόμενων. Ο περιορισμός της 
οικονομικής δραστηριότητας πρέπει να είναι σοβαρός, με μόνιμα χαρακτηριστικά και να απειλεί άμεσα 
τις θέσεις εργασίας και όχι να οφείλεται απλά σε ταμειακές δυσχέρειες ή στην άσχημη συγκυρία της 
αγοράς. Στο πλαίσιο δε της διαβούλευσης με τους εργαζόμενους για επιβολή εκ περιτροπής εργασίας, ο 
εργοδότης έχει υποχρέωση να προχωρήσει σε σοβαρή συζήτηση με το προσωπικό του για τους λόγους 
που υπαγορεύουν αυτή την επιχειρηματική απόφαση, να δώσει τα οικονομικά στοιχεία και να 
εξαντλήσει κάθε περιθώριο εναλλακτικών λύσεων. Διαφορετικά, η επιβολή της εκ περιτροπής 
εργασίας θα είναι παράνομη.) Α.Π. 969/2011. Εφ.Αθ. 2849/2006, 5102/2005. 

134 Εφ.Θεσ. 799/2011. 
135 Άρθ. 2 παρ. 2 εδ. β.: «“συγκρίσιμος εργαζόμενος με πλήρη απασχόληση” κάθε εργαζόμενος πλήρους 

απασχόλησης, που απασχολείται στην ίδια επιχείρηση με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας, και 
εκτελεί ίδια ή παρόμοια καθήκοντα, υπό τις αυτές συνθήκες. Όταν στην επιχείρηση δεν υπάρχει 
συγκρίσιμος εργαζόμενος με πλήρη απασχόληση, η σύγκριση γίνεται με αναφορά στη συλλογική 
ρύθμιση στην οποία θα υπαγόταν ο εργαζόμενος, αν είχε προσληφθεί με πλήρη απασχόληση. Οι 
εργαζόμενοι με σύμβαση ή σχέση εργασίας μερικής απασχόλησης δεν επιτρέπεται να αντιμετωπίζονται 
δυσμενώς σε σχέση με τους συγκρίσιμους εργαζόμενους με κανονική απασχόληση, εκτός εάν 
συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι, όπως η διαφοροποίηση στο ωράριο εργασίας». 
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μειώνει τον αμειβόμενο χρόνο εργασίας στον ελάχιστο απαραίτητο, αφετέρου 

καρπούται μεγαλύτερη παραγωγικότητα στο χρόνο αυτό, επειδή ο μερικώς ή εκ 

περιτροπής απασχολούμενος έχει απόδοση μεγαλύτερη εκείνης του πλήρους, γεγονός 

που αποδίδεται κυρίως στην μικρότερη κόπωση (Τζιώνας, 2012: 136). Ενδέχεται, όμως, 

σε αυτό να συμβάλλει και η διάθεση του εργαζόμενου να αποδώσει στο μέγιστο των 

δυνατοτήτων του, διότι, συγκρίνοντας τον εαυτό του με τους εργαζόμενους πλήρους 

απασχόλησης αορίστου χρόνου, αισθάνεται «υποδεέστερος» και ανασφαλής. Τα 

συναισθήματα δε αυτά είναι εντονότερα, όταν, εξαιτίας υψηλών ποσοστών ανεργίας, 

είναι δύσκολη η ανεύρεση και διατήρηση θέσης εργασίας.   

 

Ευέλικτη μορφή απασχόλησης αποτελεί και η σύμβαση δανεισμού εργαζόμενου, 

που αξιοποιείται κυρίως από επιχειρήσεις οι οποίες ανήκουν στον ίδιο εταιρικό όμιλο136 

ή συνδέονται οικονομικά μεταξύ τους (Τζιώνας, 2012:38-39). Παρότι σύμφωνα με το 

άρθ. 651 του Α.Κ. η σχέση εργασίας είναι προσωπική και οφείλει ο εργαζόμενος να 

παρέχει αυτοπροσώπως την εργασία του, από την επιφύλαξη στο ίδιο άρθρο «αν δεν 

προκύπτει άλλο από τη συμφωνία ή από τις περιστάσεις», σε συνδυασμό με τα άρθ. 361 

και 648 του Α.Κ., προκύπτει ότι είναι έγκυρη η συμφωνία με την οποία ο εργοδότης 

παραχωρεί σε άλλον εργοδότη ολικά ή εν μέρει την υπηρεσία εργαζόμενου 

συνδεόμενου με τον πρώτο εργοδότη με σύμβαση εργασίας, κατόπιν συναίνεσης του 

παραχωρούμενου και χωρίς να είναι απαραίτητο οικονομικό αντάλλαγμα από τον 

εργοδότη που αξιοποιεί τον εργαζόμενο. Εξ αυτού, με τη βούληση και των τριών 

μερών, διαμορφώνεται τριμερής εργασιακή σχέση ορισμένου ή αορίστου χρόνου, χωρίς 

αυτό να αλλοιώνει το στοιχείο της προσωρινότητας, που κατεξοχήν τη χαρακτηρίζει 

(Τζιώνας, 2012:38). Η σχέση αυτή, όμως, δεν αποκλείεται να υποκρύπτει και κάποια 

εικονική σύμβαση ως προς το πρόσωπο του εργοδότη137. 

Για να συντελεστεί ο δανεισμός του εργαζόμενου, προαπαιτείται αυτός να έχει 

προσληφθεί για ορισμένο ή αόριστο χρόνο στην υπηρεσία του αρχικού εργοδότη, ο 

δανεισμός να έχει προσωρινό χαρακτήρα και όχι οριστικό, η επιχείρηση του νέου 

εργοδότη να είναι διαφορετική από εκείνη του αρχικού εργοδότη, αλλιώς θα επέλθει 

μεταβολή του εργοδότη, και να υπάρχει η ρητή ή σιωπηρή συναίνεση του εργαζόμενου, 

                                                           
136 Εφ.Λαρ. 235/2012. 
137  Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η σύμπτωση των βουλήσεων των δικαιοπρακτούντων για την 

παραγωγή άλλου έννομου αποτελέσματος διάφορου του δηλωθέντος. Εφ.Αθ. 5941/1991. Α.Π.Τμ.Β΄ 
230/1991. Α.Π. Τμ. Β΄ 86/1991 (Περίπτωση απόσπασης-δανεισμού εργαζόμενου στο δημόσιο με 
σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου.) Α.Π. 17/2012. 
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να μην έχει δηλαδή αυτός εκφράσει αντίρρηση όσον αφορά την παραχώρησή του σε 

άλλον εργοδότη138. 

Με το δανεισμό επέρχεται προσωρινή απομάκρυνση του εργαζόμενου από τον 

εργοδότη του, χωρίς να διακόπτεται ο μεταξύ τους ενοχικός δεσμός, εξακολουθεί 

δηλαδή να βαρύνεται ο αρχικός εργοδότης με όλες τις νόμιμες υποχρεώσεις του από τη 

λειτουργία και τη λύση της σύμβασης εργασίας 139 . Παράλληλα, όμως, επέρχεται 

κατάτμηση της ιδιότητας του εργοδότη, με επιμερισμό των εργοδοτικών 

αρμοδιοτήτων 140 . Ο αρχικός εργοδότης παραμένει υπόχρεος για την καταβολή του 

μισθού και λοιπών παροχών που τον βαρύνουν (δώρα, άδεια αναψυχής κλπ.)141, εάν δεν 

έχει συμφωνηθεί να καταβάλλει το μισθό ή μέρος του ο δεύτερος εργοδότης142. Δεν 

είναι, όμως, υπόχρεος ο αρχικός εργοδότης για τυχόν περαιτέρω αξιώσεις του μισθωτού 

από πρόσθετη και παράνομη απασχόλησή του, για τις οποίες αποκλειστικά ευθύνεται ο 

δεύτερος εργοδότης, βάσει των διατάξεων περί αδικαιολόγητου πλουτισμού143, ή για 

αξιώσεις από βελτίωση της οικονομικής θέσης του μισθωτού στο δευτερογενή 

εργοδότη144.  

Ο εργοδότης που δανείζεται το μισθωτό ασκεί κατά τη διάρκεια της 

παραχώρησης το διευθυντικό δικαίωμα με τους περιορισμούς και το περιεχόμενο που 

θα το ασκούσε ο αρχικός εργοδότης 145 . Οι όροι δε της σύμβασης που έχουν 

συνομολογηθεί μεταξύ του εργαζόμενου και του αρχικού εργοδότη δεσμεύουν και τον 

τρίτο, οπότε δεν επιτρέπεται να επιφέρει αυτός μονομερή βλαπτική μεταβολή τους146, 

ενώ και η υποχρέωση πρόνοιας που βαρύνει τον αρχικό εργοδότη επεκτείνεται και στο 

δεύτερο, που αυτοτελώς ευθύνεται για δικές του παραβάσεις από μη τήρηση των 

μέτρων ασφάλειας και υγιεινής που σκοπούν στην προστασία του εργαζόμενου 147. 

Τέλος, σε καταγγελία της σύμβασης δικαιούται να προβεί μόνον ο αρχικός εργοδότης, ο 

οποίος υποχρεούται να καταβάλει και τη νόμιμη αποζημίωση148. 

                                                           
138 Εφ.Κερ. 238/2010.  Εφ.Λαρ. 23/2006. Εφ.Αθ. 10178/1991. Α.Π.Τμ.Β΄229/1990. 
139 Α.Π. 92/2012.  Εφ.Λαρ. 277/2002. 
140 Α.Π. 17/2012. Μον.Πρωτ.Θεσ. 27872/2011. 
141  Α.Π. 1157/2009, 1162/2006. Α.Π.Τμ.Β΄ 293/1994. Εφ.Δωδ. 240/2002. Εφ.Πατ. 1101/2001. 

Μον.Πρωτ.Αθ. 938/1995. Διοικ.Πρωτ.Τρι.Αθ. 2750/2008 (Υπόχρεος για την ασφάλιση των 
εργαζομένων είναι ο αρχικός εργοδότης, όταν η παροχή εργασίας στον δανειζόμενο εργοδότη δεν έχει 
κύριο, αλλά δευτερεύοντα και περιστασιακό χαρακτήρα, εν όψει του περιορισμένου της αμοιβής των 
εργαζομένων από τον δανειζόμενο εργοδότη και του μικρότερου, συγκριτικά, χρόνου απασχόλησής 
τους σε αυτόν.) 

142 Εφ.Λαρ. 23/2006. 
143 Α.Π.Τμ.Β΄1371/1990, 202/1986.  Εφ.Αθ. 10178/1991. 
144 Α.Π. 1245/2002.  Εφ.Πλημ.Θρακ. 290/1995. 
145 Α.Π. 17/2012. Α.Π.Τμ.Β΄ 891/1989. 
146 Α.Π. 719/2013, 17/2012, 575/2011.  Εφ.Πατ. 792/2006. 
147 Α.Π. 1116/2011. Εφ.Λαρ. 23/2006.  
148 Α.Π. 719/2013, 1009/2010, 1010/2010, 1731/2007. Α.Π.Τμ.Β΄ 229/1990. Εφ.Αθ. 298/2012.  
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Η προαναφερθείσα σύμβαση δανεισμού χαρακτηρίζεται «γνήσια» και ο 

δανεισμός «γνήσιος» 149 , για να διακριθεί από την ιδιότυπη σύμβαση εξαρτημένης 

εργασίας προσωρινής απασχόλησης, μέσω εταιρείας προσωρινής απασχόλησης 

(Τζιώνας, 2012:30-37· Ζερδελής, 2013:54 επ.). Η μορφή αυτή απασχόλησης εισήχθη 

στο εργατικό δίκαιο με το Ν. 2956/2001 (άρθ. 20-26), που τροποποιήθηκε με το Ν. 

3846/2010 (άρθ. 3)150, το Ν. 4052/2012 (άρθ. 113-133)151, το Ν. 4093/2012 (ΙΑ8) και το 

Ν. 4254/2014 (ΙΑ 4 άρθ. 1-5).  

Ως «επιχείρηση προσωρινής απασχόλησης» νοείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο 

που συνάπτει συμβάσεις εργασίας ή σχέσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου ή 

αορίστου χρόνου με εργαζόμενους, προκειμένου να τους τοποθετεί σε έμμεσους 

εργοδότες, για να εργαστούν προσωρινά υπό την επίβλεψη και διεύθυνσή τους. 

Αναλόγως προσδιορίζεται και η έννοια του προσωρινά απασχολούμενου. Ο έμμεσος 

εργοδότης μπορεί να δανειστεί εργαζόμενο από επιχείρηση προσωρινής απασχόλησης, 

μόνο για έκτακτες, πρόσκαιρες ή εποχιακές ανάγκες152, ενώ ως βασικοί όροι εργασίας 

και απασχόλησης του προσωρινά απασχολούμενου (χρόνος εργασίας, υπερωρίες, 

διαλείμματα, περίοδοι ανάπαυσης, νυκτερινή εργασία, άδειες, αργίες και αποδοχές) 

νοούνται αυτοί που θα εφαρμόζονταν, αν οι εργαζόμενοι είχαν προσληφθεί απευθείας 

από τον έμμεσο εργοδότη, για να καταλάβουν την ίδια θέση153. Η ισχύουσα σχετική 

νομοθεσία αλλά και νομολογία 154  ρυθμίζουν ακόμα θέματα σχετικά το χρόνο 

απασχόλησης σε έμμεσο εργοδότη, τα εργασιακά και συνδικαλιστικά δικαιώματα των 

εργαζόμενων, τους όρους δανεισμού των εργαζόμενων, όπως επίσης και τους όρους 

σύστασης και λειτουργίας των επιχειρήσεων προσωρινής απασχόλησης155.  

                                                           
149 Α.Π. 719/2013, 17/2012, 1009/2010, 1010/2010, 1426/2004, 1245/2002. Εφ.Αθ. 299/2012, 298/2012. 
150 Διά του άρθρου αυτού εισήχθησαν και περιπτώσεις απαγόρευσης δανεισμού μισθωτού σε έμμεσο 

εργοδότη με σύμβαση προσωρινής απασχόλησης, που αναφέρονται στην αντικατάσταση εργαζομένων 
που απεργούν, σε προηγηθείσες κατά το προηγούμενο εξάμηνο ομαδικές απολύσεις της ίδιας 
ειδικότητας, σε εργασία που εγκυμονεί ιδιαίτερους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια του 
εργαζόμενου και σε εργαζόμενους που υπάγονται στις ειδικές διατάξεις περί ασφάλισης 
εργατοτεχνιτών οικοδόμων. 

151 Ειδικά για τις Ε.Π.Α. άρθ. 123. Με το νόμο αυτό η ελληνική νομοθεσία προσαρμόστηκε στην Οδηγία 
2008/104/ΕΚ/19.11.2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 
2008, περί της εργασίας μέσω επιχείρησης προσωρινής απασχόλησης. 

152 Ν. 4052/2012 άρθ. 122 παρ. 3.  
153 Ν. 4052/2012 άρθ. 115. Η παραχώρηση μισθωτού από ΕΠΑ για συγκεκριμένους και μόνο λόγους που 

σχετίζονται με έκτακτες, πρόσκαιρες και εποχιακές ανάγκες και η διασφάλιση ίσης μεταχείρισης ως 
προς τους όρους εργασίας με εργαζόμενους αντίστοιχης θέσης και καθηκόντων του έμμεσου εργοδότη, 
συμπεριλαμβανόμενων και των αποδοχών, είχαν οριστεί και με το Ν. 3846/2010. 

154 Α.Π. 436/2012, 742/2009.  
155 Ν. 4052/2012 άρθ. 117. Προβλέπεται η διάρκεια τοποθέτησης μισθωτού σε έμμεσο εργοδότη να μην 

υπερβαίνει τους 36 μήνες, συμπεριλαμβανόμενων και τυχόν ανανεώσεων, ενώ, σε περίπτωση 
υπέρβασης των ορίων αυτών, επέρχεται μετατροπή της σύμβασης σε αορίστου χρόνου με τον έμμεσο 
εργοδότη. Αν συνεχίζεται η απασχόληση του μισθωτού από τον έμμεσο εργοδότη μετά τη λήξη της 
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Αξιοσημείωτο είναι ότι οι αμοιβές των εργαζόμενων με σύμβαση ή σχέση 

εργασίας προσωρινής απασχόλησης, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι αποδοχές κατά 

τη διάρκεια της τοποθέτησής τους στον έμμεσο εργοδότη, δεν μπορεί να υπολείπονται 

του εκάστοτε νομοθετικά καθορισμένου για τους εργαζόμενους με σχέση ιδιωτικού 

δικαίου κατώτατου μισθού ή ημερομισθίου 156 , ενώ και στους προσωρινά 

απασχολούμενους εφαρμόζονται οι διατάξεις που αφορούν στην προστασία των εγκύων 

και γαλουχουσών γυναικών, στην προστασία των παιδιών και των νέων, στην ίση 

μεταχείριση ανδρών και γυναικών, όπως και σε κάθε δράση για την καταπολέμηση 

οποιασδήποτε διάκρισης λόγω φύλου, φυλής, εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας, 

πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού157.  

Περαιτέρω, οι προσωρινά απασχολούμενοι, πριν τη διάθεσή τους στον έμμεσο 

εργοδότη δικαιούνται της ενημέρωσης εκείνης που θα τους επιτρέψει την πρόσληψη σε 

μόνιμη κενή θέση του έμμεσου εργοδότη, ενώ άκυρη θεωρείται οποιαδήποτε ρήτρα με 

την οποία, μετά τη λήξη της σύμβασης εργασίας, άμεσα ή έμμεσα απαγορεύεται ή 

παρεμποδίζεται η μόνιμη απασχόληση του προσωρινά απασχολούμενου μισθωτού. 

Άκυρη, επίσης, θεωρείται οποιαδήποτε ρήτρα που άμεσα ή έμμεσα παρεμποδίζει τα 

συνδικαλιστικά δικαιώματα του μισθωτού ή παραβλάπτει τα ασφαλιστικά του 

δικαιώματα 158 . Επιπροσθέτως, προβλέπονται αυστηρές διοικητικές και ποινικές 

κυρώσεις, σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων που αφορούν τη σύσταση και 

λειτουργία των Ε.Π.Α. 159 . Τέλος, την προστασία των προσωρινά απασχολούμενων 

μέσω Ε.Π.Α. ενίσχυσε ο Ν. 4254/2014, που μεταξύ άλλων ορίζει ότι, προκειμένου να 

διαταθεί εργαζόμενος ως προσωρινά απασχολούμενος στον έμμεσο εργοδότη 

απαιτείται η προηγούμενη έγγραφη σύμβαση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου 

μεταξύ Ε.Π.Α. και μισθωτού. Στη σύμβαση αυτή απαραιτήτως αναφέρονται οι όροι 

παροχής εργασίας στον ή στους έμμεσους εργοδότες, οι όροι αμοιβής και ασφάλισης 

του μισθωτού καθώς και κάθε άλλο στοιχείο το οποίο, κατά καλή πίστη και κατά τις 

περιστάσεις, πρέπει να γνωρίζει ο μισθωτός αναφορικά με την παροχή εργασίας του160. 

                                                                                                                                                                          
διάρκειας της αρχικής τοποθέτησης και των τυχόν νόμιμων ανανεώσεών της ακόμα και με νέα 
τοποθέτηση, χωρίς να μεσολαβεί διάστημα σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών, θεωρείται ότι 
πρόκειται για σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου μεταξύ του μισθωτού και του έμμεσου εργοδότη, 
ενώ δεν υπάγονται στη διάταξη αυτή εργαζόμενοι σε ξενοδοχειακές και επισιτιστικές επιχειρήσεις, 
όταν απασχολούνται σε ολιγοήμερες κοινωνικές εκδηλώσεις (παρ. 4 εδ. β). Ο Ν. 3846/2010 πρόβλεπε 
συνολική διάρκεια απασχόλησης του μισθωτού στον έμμεσο εργοδότη 12 μηνών, κατ’ εξαίρεση 18 
μηνών. Επομένως, η νεότερη ρύθμιση είναι ευνοϊκότερη για τον εργοδότη. Α.Π. 436/2012, 1499/2012. 

156 Ν. 4254/2014 άρθ. 4 της ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ  ΙΑ4. 
157 Ν. 4052/2012 άρθ. 117 παρ. 1 και 2. 
158 Ν. 4052/2012 άρθ. 118 παρ. 1 και 2. 
159 Ν. 4052/2012 άρθ. 123, 127 και 128. 
160 Ν. 4254/2014 άρθ. 4, ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ.4. 
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Σε περίπτωση αλλαγής του προσώπου του εργοδότη, ο εργαζόμενος τυγχάνει 

προστασίας, κατά τη διάταξη του άρθ. 6 παρ. 1 του Ν. 2112/1920, βάσει της οποίας «η 

μεταβολή του προσώπου του εργοδότου οπωσδήποτε επερχομένη, ουδαμώς επηρεάζει την 

εφαρμογή των υπέρ του υπαλλήλου διατάξεων του παρόντος νόμου», σε συνδυασμό με το 

Π.Δ. 178/2002, περί μέτρων προστασίας των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε 

περίπτωση μεταβίβασης επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή τμημάτων εγκαταστάσεων ή 

επιχειρήσεων, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/50/ΕΚ του Συμβουλίου161.  

Μεταβίβαση δε επιχείρησης ή εκμετάλλευσης ή τμήματος αυτών είναι η κάθε 

είδους ανάληψη και συνέχιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας από τρίτο, εφόσον 

δεν μεταβάλλεται η ταυτότητα της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης, συνεχίζεται, δηλαδή, 

η ίδια επιχείρηση ή εκμετάλλευση, ενώ, για να υφίσταται η έννοια της μεταβίβασης, 

πρέπει να μεταβιβάζονται τόσα επί μέρους στοιχεία της επιχείρησης και κατά τέτοιο 

τρόπο, ώστε τα μεταβιβαζόμενα στοιχεία να διατηρούν την οργανική τους ενότητα και 

να είναι ικανά να πραγματοποιήσουν τον επιδιωκόμενο κερδοσκοπικό, οικονομικό ή 

τεχνικό σκοπό του αρχικού εργοδότη και υπό το νέο εργοδότη162.  

Ειδικότερα, με το άρθ. 4 του Π.Δ. 178/2002 ορίζεται ότι «Διά της μεταβιβάσεως 

και από την ημερομηνία αυτής όλα τα υφιστάμενα δικαιώματα και υποχρεώσεις που έχει 

ο μεταβιβάζων από σύμβαση ή σχέση εργασίας μεταβιβάζονται στο διάδοχο. Ο 

μεταβιβάζων και μετά τη μεταβίβαση ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με τον 

διάδοχον και τις υποχρεώσεις που προέκυψαν από τη σύμβαση ή σχέση εργασίας μέχρι το 

χρόνο που αναλαμβάνει ο διάδοχος. Με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου163, μετά 

τη μεταβίβαση, ο διάδοχος εξακολουθεί να τηρεί τους όρους εργασίας που προβλέπονται 

από συλλογική σύμβαση εργασίας, απόφαση διαιτησίας, κανονισμό ή ατομική σύμβαση 

εργασίας.»164  

Με τις διατάξεις αυτές καθιερώνεται, κατά κάποιον τρόπο, «πλάσμα δικαίου», με 

το οποίο ουσιαστικά, αφενός ο νέος εργοδότης, ταυτίζεται με τον προηγούμενο, ως 

προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανόμενων βεβαίως και αυτών 

που συναρτώνται με την άσκηση του διευθυντικού δικαιώματος, αφετέρου η εργασιακή 

σύμβαση του μισθωτού, θεωρείται ως μία και αδιαίρετη165. Ανεξαρτήτως μάλιστα του 

τρόπου με τον οποίο επήλθε η μεταβολή του εργοδότη, δηλαδή είτε με δικαιοπραξία ή 
                                                           
161 Με το Π.Δ. 178/2002 καταργήθηκε το αναλόγου περιεχομένου Π.Δ. 572/1988. 
162 Α.Π. 204/2012, 14/2012. 
163 Αναφέρεται σε δικαιώματα από τυχόν υφιστάμενα συστήματα επαγγελματικής ή διεπαγγελματικής 

ασφάλισης. 
164 Α.Π. 525/2013. 
165 Α.Π. 525/2013. 
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κατ' εφαρμογή νομικής διάταξης, είτε με εναλλαγή ή υποκατάσταση στο πρόσωπο του 

εργοδότη, εκείνος που τον διαδέχεται ή τον υποκαθιστά υπεισέρχεται αυτοδικαίως στις 

απορρέουσες από τη σύμβαση εργασίας υποχρεώσεις του πρώτου προς τους μισθωτούς 

του, αρκεί η επιχείρηση να συνεχίζεται ως οικονομική μονάδα και να διατηρεί την 

ταυτότητά της με το νέο φορέα, επιδιώκοντας τον ίδιο κερδοσκοπικό ή οικονομικό 

σκοπό. Το αποτέλεσμα δε αυτό επέρχεται ανεξάρτητα από οποιαδήποτε συναίνεση των 

εργαζόμενων166, ενώ και οι όροι εργασίας και αμοιβής τους μπορούν να τροποποιηθούν 

μετά τη μεταβίβαση της επιχείρησης ακόμη και επί το δυσμενέστερο, με την κατάρτιση 

νέων ατομικών συμβάσεων εργασίας ή την τροποποίηση των υφισταμένων, αλλά και με 

την κατάρτιση νέων Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α.167 

 

Το ευέλικτο επιχειρείν, η ανάγκη για ανταπόκριση στις απαιτήσεις του 

ανταγωνισμού, αλλά και η προσπάθεια εργοδοτών με οικονομικές δυσχέρειες να 

υποστηρίξουν τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεών τους έχουν αναδείξει και άλλες 

ευέλικτες σχέσεις εργασίας που χαρακτηρίζονται άτυπες ή ατυπικές ή ειδικές μορφές 

απασχόλησης ή διαλείπουσα εργασία 168 , τις οποίες μπορεί να συνομολογήσει ο 

εργοδότης με εργαζόμενους που ήδη απασχολεί, αφού συνάψει μαζί τους νέα σύμβαση 

εργασίας, ή με νεοεισαχθέντες στην επιχείρησή του, κατόπιν απόλυσης μέρους του 

προσωπικού (Τζιώνας, 2012: 219-226· Ζερδελής, 2013:50 επ.). Στις ιδιαίτερες μορφές 

εργασιακής σχέσης υπάγονται η κατ’ οίκον, η κατ’ αποκοπήν εργασία, η αμειβόμενη με 

το κομμάτι εργασία (φασόν), η εποχιακή απασχόληση, η περιστασιακή απασχόληση, η 

τηλεργασία και η υπεργολαβία. Εισήχθησαν στο εργατικό δίκαιο με το άρθ. 1 του Ν. 

2639/1998, που τροποποιήθηκε με το άρθ. 1 του Ν. 3846/2010, βάσει του οποίου «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». Η ρύθμιση αυτή, απλώς 

καθιερώνει τεκμήριο περί εξαρτημένης εργασίας υπέρ του εργαζόμενου, μαχητό, όμως, 

από τον εργοδότη ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου (Τζιώνας, 2012:221).  

                                                           
166 Α.Π. 204/2012, 14/2012.  
167 Μον.Πρωτ.Αθ. 1490/2009. 
168 Εφ.Πατ. 220/2005: (Αν έχουμε εργασία σε ορισμένες ημέρες το μήνα, έξω από την εβδομάδα, που 

παρέχεται ακανόνιστα, χωρίς η περιοδικότητα της απασχόλησης να είναι προβλεπτή, τότε πρόκειται 
για διαλείπουσα εργασία. Αυτή η μορφή μερικής απασχόλησης δεν απαγορεύεται, αλλά δε ρυθμίζεται 
από το άρθ. 38 του Ν. 1892/1990. Αναμφίβολα, όμως, οι βασικές αρχές του νόμου εφαρμόζονται και 
στην περίπτωση αυτή).  Α.Π. 1716/2008. Εφ.Πατ. 521/2005. 
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Εξ αιτίας και του θεσμικού αυτού πλαισίου, που δεν αναφέρεται στο ουσιαστικό 

μέρος των συμβάσεων, οι μορφές αυτές απασχόλησης έχουν σημαντικά μειονεκτήματα 

για τους εργαζόμενους, γιατί δεν τελούν υπό την πλήρη προστασία του εργατικού 

δικαίου (χαμηλότερες σε σχέση με την πλήρη απασχόληση αμοιβές, επισφάλεια κλπ.), 

ενώ και η συνδικαλιστική τους εκπροσώπηση είναι προβληματική. Προκρίνονται, 

όμως, από ορισμένες κατηγορίες εργαζόμενων (π.χ. μητέρες), που, εξαιτίας 

οικογενειακών ή άλλων υποχρεώσεών τους, δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις 

υποχρεώσεις της πλήρους απασχόλησης ως προς το χρόνο και τον τόπο παροχής της 

εργασίας. 

Γενικά οι ευέλικτες σχέσεις εργασίας που αποκλίνουν από την τυπική σύμβαση 

εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης ως προς το χρόνο ή και τον τόπο παροχής 

εργασίας, την κανονικότητα του ωραρίου παροχής εργασίας, αλλά και το εύρος ή το 

είδος της εξάρτησης του εργαζόμενου από τον εργοδότη διαφοροποιούν την 

«παραδοσιακή» έννοια του εργαζόμενου και του «προσωπικού» μιας επιχείρησης.  

Ειδικότερα, αναδύεται μια νέα κατηγορία εργαζόμενων, που νοούνται ως 

ανεξάρτητοι, αλλά έχουν εργοδότη και είναι μισθωτοί, ή μπορεί να έχουν και 

περισσότερους του ενός εργοδότες ταυτόχρονα· δεν βρίσκονται υπό την επίβλεψη της 

διευθυντικής εξουσίας ως προς το χρόνο και τον τόπο παροχής της εργασίας, δεν έχουν 

κανονικό ή τακτικό ωράριο ή μπορεί να κανονίζουν μόνοι τους το πότε θα εργαστούν, 

προκειμένου να προσφέρουν την συμπεφωνημένη εργασία, αλλά δεν είναι και 

αυτεξούσιοι, ούτε έχουν την προστασία που δικαιούνται οι εργαζόμενοι με σύμβαση 

εξαρτημένης εργασίας. 

Στη βάση ποικίλων συμβατικών σχέσεων, το προσωπικό μιας επιχείρησης 

ενδέχεται να περιλαμβάνει εκτός από τους εργαζόμενους σταθερά και με κανονικό 

ωράριο, εργαζόμενους τους ίδιους ή διαφορετικούς που εναλλάσσονται κατά χρονικά 

διαστήματα στις ίδιες ή διαφορετικές θέσεις εργασίας, ορισμένοι των οποίων είναι και 

δανεισμένοι από εταιρείες προσωρινής απασχόλησης ή από παρόχους ανεξάρτητων 

υπηρεσιών. Το εύρος του διευθυντικού δικαιώματος όπως επίσης και οι εργοδοτικές 

υποχρεώσεις έναντι αυτών ποικίλλουν, το ίδιο και ο τρόπος αμοιβής τους (Κουκιάδης, 

2012α:824 επ.). 

Η ποικιλομορφία αυτή στις συμβατικές ή μη σχέσεις υπό τις οποίες παρέχει την 

εργασία του το προσωπικό μιας επιχείρησης έχει ως αποτέλεσμα να νοείται 

διαφορετικά σε κάθε περίπτωση και η έννοια της εργοδοτικής εξουσίας ως προς τα 

δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της έναντι αυτών των οποίων την εργασία αξιοποιεί, 

προκειμένου να επιτελέσει το σκοπό της και να καλύψει τις λειτουργικές της ανάγκες.  
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5.3. Εκφάνσεις του διευθυντικού δικαιώματος 

Βασικές συνιστώσες του διευθυντικού δικαιώματος είναι ρυθμίσεις  του εργοδότη 

που αφορούν το είδος, τον τόπο, τον τρόπο και το χρόνο παροχής εργασίας στο πλαίσιο 

της επιχείρησής του (Τζιώνας, 2012:102 επ.· Βλασσόπουλος, 1999: 23 επ.), ενώ το 

εύρος άσκησης του διευθυντικού δικαιώματος επί συγκεκριμένου εργαζόμενου, άρα και 

η δυνατότητα του εργοδότη να ρυθμίζει τα σχετικά θέματα μονομερώς, εξαρτάται από 

το τι έχει συμπεριληφθεί ως όρος στη σύμβαση εργασίας και σε ποιο βαθμό έχει 

εξειδικευτεί. Ως συνάδουσα με το διευθυντικό δικαίωμα θεωρείται η ρύθμιση που είναι 

επιβεβλημένη από τις ανάγκες της επιχείρησης, αποσκοπεί στην αρτιότερη οργάνωσή 

της προς επίτευξη του σκοπού της169, δεν αντίκειται στην ατομική σύμβαση εργασίας, 

δε συνιστά καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος (Α.Κ. άρθ. 281) και δεν 

συνεπάγεται υλική ή ηθική βλάβη για τον εργαζόμενο170.  

Όταν μάλιστα ο εργοδότης προβαίνει σε ρυθμίσεις που αφορούν τον καθορισμό 

του είδους της εργασίας μισθωτού αντισυμβαλλόμενού του, οφείλει να λαμβάνει υπόψη 

του την ειδικότητα ή τη θέση στην οποία προσλήφθηκε ο μισθωτός, προκειμένου δε για 

ανειδίκευτο εργάτη, τις σωματικές ή τις πνευματικές του δυνάμεις, ικανότητες και τα 

λοιπά προσόντα του171.  

Επομένως, ο εργοδότης, κατά καλή πίστη και αφού λάβει υπόψη του τις 

δυνατότητες, δεξιότητες και ικανότητες του μισθωτού, τις οποίες γνωρίζει ή οφείλει να 

γνωρίζει, δικαιούται να του αλλάξει θέση εργασίας, εφόσον τα νέα καθήκοντα δεν είναι 

υποδεέστερα των προγενέστερων και δεν επέρχεται μείωση αποδοχών172, ή, εντός του 

νομίμου ωραρίου και χωρίς πρόσθετη αμοιβή, να του αναθέσει καθήκοντα παρεμφερή 

ή συναφή με αυτά που ήδη εκτελεί173. Δεν δικαιούται, όμως, να αναθέσει εργασία που 

υπερβαίνει τις σωματικές ή πνευματικές δυνάμεις του εργαζόμενου ή τον εκθέτει σε 

κίνδυνο. Και δικαιούται πρόσθετης αμοιβής ο εργαζόμενος, εάν, για προσωρινό 

χρονικό διάστημα και προς αντιμετώπιση έκτακτων προβλημάτων της επιχείρησης, του 

ανατεθούν εργασίες διαφορετικές από τις συμβατικές, ενώ και τυχόν άρνησή του να 

εκτελέσει τις εργασίες αυτές θα ήταν αντίθετη προς την καλή πίστη. Δικαιούται, επίσης, 

πρόσθετης αμοιβής ο εργαζόμενος, όταν σε διαρκή και μόνιμη βάση και προς 

                                                           
169 Α.Π. 9/2011. 
170 Α.Π. 77/2013. 
171 Α.Π. 3502/1991. 
172 Α.Π. 1048/2008. 
173 Εφ.Λαρ. 197/2002 (Περίπτωση «λαντζέρας» με προφορική σύμβαση εργασίας σε «ψαροταβέρνα-

ουζερί». Το δικαστήριο έκρινε ότι «λαντζέρα», απασχολούμενη και με τη συναφή εργασία του 
καθαρισμού του καταστήματος, δεν δικαιούται για την πρόσθετη αυτή εργασία πρόσθετη αμοιβή.) 
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εξυπηρέτηση αναγκών της επιχείρησης εκτελεί εργασίες πρόσθετες της κύριας 

εργασίας του174.  

Ο τόπος παροχής της εργασίας, ο συγκεκριμένος δηλαδή τόπος στον οποίο ο 

μισθωτός υποχρεούται αλλά και δικαιούται να παρέχει την εργασία του, έχει μεγάλη 

σημασία για τον εργαζόμενο, καθόσον άμεσα σχετίζεται με θεμελιώδεις ανάγκες του 

(βιοτικές, προσωπικές, οικογενειακές κλπ). Επί εξαρτημένης εργασίας αποτελεί 

ουσιώδη όρο της, που αναγράφεται στην ατομική  σύμβαση175 ή συνάγεται από αυτήν 

(Τζιώνας, 2012:105-106).  Συχνά, όμως, η δραστηριότητα επιχειρήσεων ασκείται και σε 

τόπο διαφορετικό από την έδρα τους, στον οποίο είναι επιβεβλημένο να μετακινηθούν 

εργαζόμενοι για προσωρινό χρονικό διάστημα ή μόνιμα, επειδή είναι απαραίτητο εκεί 

να παράσχουν τις υπηρεσίες τους, λόγω της φύσης ή του είδους της εργασίας τους. Από 

την πρακτική αυτή προκύπτουν οι έννοιες εντός έδρας απασχόληση, εκτός έδρας 

απασχόληση, απόσπαση και μετάθεση εργαζόμενου. 

Η εντός έδρας απασχόληση του εργαζόμενου σημαίνει την παροχή των 

υπηρεσιών του στον τόπο που αναφέρει η σύμβασή του ή (εάν αυτό ρητά δεν 

αναφέρεται και η επιχείρηση έχει περισσότερες της μίας εκμεταλλεύσεις ή 

εγκαταστάσεις σε περισσότερους του ενός τόπους) στον τόπο στον οποίο κατά τρόπο 

μόνιμο και συνήθη παρέχει την εργασία του, ασχέτως αν αυτός συμπίπτει με την έδρα 

της επιχείρησης176. Ο εργοδότης δικαιούται να καλέσει τον εργαζόμενο προσωρινά να 

παράσχει υπηρεσία και να διανυκτερεύσει σε τόπο διαφορετικό της έδρας του, εφόσον 

του καταβάλει τη νόμιμη αποζημίωση για εκτός έδρας απασχόληση (οδοιπορικά έξοδα 

και πρόσθετη αποζημίωση για κάθε μέρα διανυκτέρευσης εκτός έδρας)177. 

Δικαιούται, επίσης, να μεταβάλει μόνιμα ή προσωρινά τον τόπο παροχής 

εργασίας του μισθωτού, οπότε αντίστοιχα γίνεται λόγος για μετάθεση ή απόσπαση 

εργαζόμενου, υπό την προϋπόθεση ότι η ενέργειά του αυτή δεν αποκλείεται ή δεν 

περιορίζεται από ειδική διάταξη νόμου, Σ.Σ.Ε., κανονισμό εργασίας ή από τους όρους 

ατομικής σύμβασης εργασίας και δεν συνιστά καταχρηστική άσκηση δικαιώματος178. 

                                                           
174 Α.Κ. άρθ. 648, 649, 659. 
175 Π.Δ. 156/1994 (ΦΕΚ 102 Α΄/05.07.1994), άρθ. 2 παρ. β. 
176 Εφ.Λαρ. 785/2010. Α.Π.Τμ.Β΄ 1248/1993 (Μόνο δε το γεγονός ότι για χρόνια ο εργαζόμενος παρέχει 

την εργασία του σε ορισμένη πόλη, χωρίς τη συνδρομή και άλλων στοιχείων, δεν δημιουργεί σιωπηρό, 
πρόσθετο όρο της σύμβασης εργασίας περί του αμετάθετου του εργαζόμενου.) 

177 Α.Π. 650/1990. Α.Π. 1484/1990, 1425/2002. Εφ.Λαρ. 149/2011. 
178 Α.Κ. άρθ. 281. Μον.Πρωτ.Ροδ. 81/1992. Μον.Πρωτ.Άρτ. 35/1995, Εφ.Θεσ. 248/1995, 2896/2006, 

2897/2007. Εφ.Λαρ. 149/2011. Εφ.Πειρ. 685/2012, 132/2013. Α.Π. 34/2007. 
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Επιπροσθέτως, οφείλει ο εργοδότης, κατά τη λήψη της σχετικής απόφασης, να έχει 

συνυπολογίσει και τα συμφέροντα του εργαζόμενου179. 

Το νομοθετικό πλαίσιο που ρυθμίζει τον εργασιακό χρόνο, το χρόνο δηλαδή κατά 

τον οποίο οφείλει ο μισθωτός να είναι διαθέσιμος, προκειμένου να παράσχει την 

υπηρεσία του στον εργοδότη, είναι πυκνό και εξειδικευμένο, με αναφορά στην τυπική ή 

νόμιμη διάρκειά του, την επιτρεπτή επέκτασή του, τις οφειλόμενες πρόσθετες αμοιβές, 

τις κατά περίπτωση διευθετήσεις του ανάλογα και με το είδος της ατομικής σύμβασης 

εργασίας  κλπ. (Τζιώνας, 2012:123-152). Στο διευθυντικό δικαίωμα του εργοδότη, υπό 

τους περιορισμούς των άρθ. 371 και 372 του Α.Κ., υπάγεται η ένταξη του εργασιακού 

ωραρίου του εργαζόμενου εντός του εικοσιτετραώρου, ως προς την έναρξη, λήξη, 

τυχόν διακοπή και ολοκλήρωσή του, εφόσον δεν υπάρχει ρητή σχετική ρύθμιση στην 

ατομική σύμβαση εργασίας. Ζητήματα έχουν ανακύψει, όταν εργαζόμενος με σύμβαση 

στην οποία δεν καθορίζεται το ωράριο ή η βάρδιά του, επί μακρό χρονικό διάστημα 

έχει παράσχει την εργασία του σε συγκεκριμένο ωράριο και του ζητείται να το 

διαφοροποιήσει180. 

Θέματα πολύ σημαντικά για την οργάνωση και εύρυθμη λειτουργίας μιας 

επιχείρησης είναι και αυτά που άπτονται της ιεραρχικής και μισθολογικής εξέλιξης των 

υπαλλήλων της, καθόσον αφορούν στην ανάδειξη προσώπων σε θέσεις ευθύνης και 

εμπιστοσύνης. Η κρίση δε περί προαγωγής μπορεί κατά περίπτωση να υπάγεται στην 

αρμοδιότητα ενός προσώπου (του διευθυντή ή προϊσταμένου) ή, όπως συμβαίνει σε 

επιχειρήσεις του ιδιωτικού και ευρύτερου δημόσιου τομέα, συλλογικού οργάνου 

(υπηρεσιακού συμβουλίου ή συμβουλίου προαγωγών). 

Τα συναφή, όμως, ζητήματα δεν έχουν οριστεί κατά γενικό και ενιαίο τρόπο, 

αλλά οι όροι και οι προϋποθέσεις τους κατά περίπτωση μπορεί να ρυθμίζονται βάσει 

κανονισμού ή οργανισμού προσωπικού με ισχύ νόμου ή ισχύ σύμβασης ή με ειδικές 

διατάξεις σε ορισμένες κατηγορίες εργαζομένων ή να έχουν καθιερωθεί ως 

επιχειρησιακή πρακτική181 ή ακόμα να έχουν και τη μορφή οικειοθελούς παροχής εκ 

                                                           
179 Με την έννοια συμφέροντα του εργαζόμενου νοείται κυρίως η μακροχρόνια παραμονή του σε ένα 

συγκεκριμένο τόπο, βάσει της οποίας έχουν δημιουργηθεί και απορρεύσει συγκεκριμένες συνθήκες 
διαβίωσης του ιδίου και της οικογένειάς του, ατομικές δηλαδή και οικογενειακές του ανάγκες και 
υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανόμενων και αυτών της συζύγου του. Περαιτέρω και εφόσον 
εξυπηρετούνται οι λειτουργικές ανάγκες της επιχείρησης, είναι αναγκαίο να εξετάζεται και η 
δυνατότητα μετακίνησης άλλου νεότερου ως προς την ηλικία και υπηρεσία υπαλλήλου με ίσους κατά 
τα λοιπά προσόντα όρους και να προτιμάται η μετακίνησή του. Α.Π. 181/2001, 1333/2002. Α.Π. 
945/2010 (Η μετακίνηση εργαζόμενου σε άλλο τόπο με τα ίδια καθήκοντα, χωρίς μείωση των 
αποδοχών του και κατ’ επιλογήν μεταξύ των υπηρετούντων συναδέλφων του όχι αυθαίρετα ή 
εκδικητικά, αλλά επειδή ήταν ο νεότερος, δεν θεωρήθηκε καταχρηστική άσκηση του διευθυντικού 
δικαιώματος). 

180 Βλ. σελ. 72. 
181 Βλ. σημ. 100. 
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μέρους του εργοδότη (Τζιώνας, 2012:107-108). Ενώ, επομένως, κατ’ αρχήν το θέμα της 

ιεραρχικής και μισθολογικής εξέλιξης του προσωπικού ή της χορήγησης επιδομάτων σε 

αυτό για καθήκοντα ευθύνης, ως ουσιώδες για την οργάνωση μιας εκμετάλλευσης, τη 

διεύθυνσή της κατά τον πλέον πρόσφορο τρόπο και την επίτευξη του σκοπού της, 

υπάγεται στο διευθυντικό δικαίωμα, δεδομένων των ανωτέρω, κατά περίπτωση 

διαφοροποιείται το εύρος του δικαιώματος αυτού. 

Επομένως, ελλείψει ειδικών ρυθμίσεων, εναπόκειται στην κρίση του  φορέα της 

διευθυντικής εξουσίας (εργοδότου, διοικητικού στελέχους σε διευθυντική θέση ή 

πολυπροσώπου οργάνου, π.χ. διοικητικού συμβουλίου) η επιλογή του προσώπου που θα 

προαχθεί σε ήδη υπάρχουσα, αλλά κενή ή κενούμενη, ή σε νεοσυσταθείσα θέση 

προϊσταμένου ή η απομάκρυνση προϊσταμένου από τη θέση του και η τοποθέτηση σε 

αυτήν άλλου υπαλλήλου, όπως επίσης και ο χρόνος κατά τον οποίο θα γίνει η 

προαγωγή αυτή. Σε κάθε περίπτωση, όμως, η άσκηση του δικαιώματος αυτού τελεί υπό 

τους περιορισμούς της απαγορευτικής διάταξης του άρθ. 281 του Α.Κ.182.  

Σε ορισμένες των περιπτώσεων και υπό ειδικές συνθήκες προκύπτει και 

υποχρέωση του εργοδότη να ασκήσει το διευθυντικό του δικαίωμα183. 

5.4. Τα όρια του διευθυντικού δικαιώματος   

Κατόπιν ιεράρχησης της ισχύος των έννομων παραμέτρων διαμόρφωσης της 

εργασιακής σχέσης, το διευθυντικό δικαίωμα του εργοδότη έπεται όλων και 

περιορίζεται από αυτές. Κατ’ αρχάς, δεν μπορεί να αντίκειται σε συνταγματική 

διάταξη, ενώ μπορεί να ασκήσει ρυθμιστικό και διαπλαστικό ρόλο, σε ό,τι δεν ορίζεται 

από το νόμο, την ατομική σύμβαση εργασίας, τη συλλογική σύμβαση εργασίας, τις 

τυχόν διαιτητικές αποφάσεις και τις σχετικές με τη συγκεκριμένη εργασία ή 

εκμετάλλευση εγκυκλίους των αρχών του κράτους. Πέραν τούτων, περιοριστικά επ’ 

αυτού επενεργούν οι κοινές αποφάσεις εργοδότη και συμβουλίου των εργαζόμενων184, 

από τις οποίες είναι δυνατόν να προκύψει και ο κανονισμός της επιχείρησης 185 

(εσωτερικός κανονισμός και κανονισμός για θέματα υγιεινής και ασφάλειας), όπως 

επίσης και η πρακτική της εκμετάλλευσης και η επιχειρησιακή συνήθεια 186 , 

ενδεχομένως και άλλες παράμετροι που προκύπτουν από το εξωτερικό και εσωτερικό 

                                                           
182 Βλ. σημ. 239. 
183 Βλ. σελ. 122.  
184 Άρθ. 12 παρ. 4 του Ν. 1767/1988, όπως τροποποιήθηκε με το άρθ. 8 του Ν. 2224/1994.  
185 Εφ.Αθ. 7632/2001.  
186 Βλ. σημ. 100.  
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περιβάλλον της επιχείρησης (Ζερδελής, 2013:384· Βλασσόπουλος, 1999:24-25· 

Λεβέντης, 1990: 27, 34, 84 επ.· Σταμούλης, 1978:136 επ.)187.  

Όπως προαναφέρθηκε, επί του εύρους του διευθυντικού δικαιώματος καθοριστικά 

επιδρά η σύμβαση εργασίας, η διατύπωση των όρων της, η εξειδίκευσή τους, το αν 

ρητά διατηρεί ο εργοδότης για τον εαυτό του το δικαίωμα να διαφοροποιεί το είδος και 

τους όρους παροχής εργασίας ή να αναστέλλει παροχές, αλλά και η ερμηνεία των όρων 

της σύμβασης, με τη συνδρομή αρχών που προκύπτουν από τα άρθ. 173 και 200 του 

Α.Κ.. Ο εργοδότης που κατά την ενάσκηση του δικαιώματός του παραβιάζει τις 

έννομες παραμέτρους διαμόρφωσης της εργασιακής σχέσης διαπράττει παρανομία, 

κατά την έννοια του άρθ. 914 Α.Κ., βάσει το οποίου ο εργαζόμενος που θίγεται μπορεί 

να αξιώσει αποζημίωση. 

Περιοριστικά δε επί του διευθυντικού δικαιώματος ενδέχεται να ενεργήσει και η 

«συγκεκριμενοποίηση της εργασιακής σχέσης» (Ζερδελής, 2013:405-408), που επέρχεται 

από την παροχή της εργασίας υπό σταθερούς όρους για μεγάλο χρονικό διάστημα και 

διαμορφώνει εύλογη την πεποίθηση στον εργαζόμενο ότι η παρεχόμενη εργασία είναι η 

συμπεφωνημένη να παρασχεθεί ως ανταποκρινόμενη στις ανάγκες και προσδοκίες του 

εργοδότη και ότι θα συνεχίσει η παροχή του είδους αυτού και στο μέλλον. Με γνώμονα 

δε την πεποίθηση αυτή, είναι πιθανό ο εργαζόμενος να ρυθμίσει την οικογενειακή και 

προσωπική του ζωή, οπότε, τυχόν διαφοροποίηση μονομερώς από τον εργοδότη των 

όρων εργασίας, θα διαψεύσει τις εύλογες προσδοκίες του ή και θα βλάψει τα εύλογα 

συμφέροντά του. 

Επιπροσθέτως, το διευθυντικό δικαίωμα υπόκειται στους περιορισμούς των άρθ. 

371 και  281 του Α.Κ.  

Το άρθ. 371 του Α.Κ. επιβάλλει στον εργοδότη να είναι δίκαιος και έντιμος στην 

σχέση του με τον κάθε εργαζόμενο ξεχωριστά αλλά και με το σύνολο των εργαζόμενων 

σε αυτόν, να υιοθετεί δηλαδή ίδια μέτρα και σταθμά για όλους, ανάλογα βέβαια με τη 

συμβατική τους σχέση, το είδος της εργασίας που παρέχουν και τις συνθήκες υπό τις 
                                                           
187 Ο Σταμούλης (1978:137 επ.) διακρίνει σε κατηγορίες τους περιορισμούς που διαμορφώνουν τα όρια 

του διευθυντικού δικαιώματος ως ακολούθως: α) Περιορισμοί από συνταγματικές διατάξεις (αρχή του 
σεβασμού και της προστασίας της ανθρώπινης αξίας, της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας, 
της ίσης μεταχείρισης, της ελευθερίας συνείδησης, της ελευθερίας της γνώμης) β) Περιορισμοί από 
νομοθετικές διατάξεις (Το απαραβίαστο της προσωπικότητας του μισθωτού, βάσει των άρθ. 57-60 του 
Α.Κ., η καλοπιστία και η συναλλακτική χρηστοήθεια, βάσει του άρθ. 288 του Α.Κ., η απαγόρευση της 
καταχρηστικής άσκησης του δικαιώματος, βάσει του άρθ. 281 του Α.Κ., η ανεπίτρεπτη αντίθεση του 
διευθυντικού δικαιώματος στις ποινικές διατάξεις, η διά νόμου θέσπιση των καθηκόντων και 
υποχρεώσεων του μισθωτού) γ) Περιορισμοί από άλλες πηγές δικαίου (από την ατομική σύμβαση 
εργασίας, τη συλλογική σύμβαση εργασίας, τους κανονισμούς εργασίας, τις διαιτητικές αποφάσεις, την 
υποχρέωση πρόνοιας, την ειδικότητα μισθωτού, την ιδιότητα μισθωτού, π.χ. προστασία ανηλίκων και 
γυναικών, την πρακτική ή τις συνήθειες της επιχείρησης, το σκοπό του δικαιώματος και τη 
σκοπιμότητα παροχής ορισμένης διευθυντικής εντολής) και δ) Περιορισμούς κατά των επεμβάσεων 
στην ιδιωτική ζωή του μισθωτού. 
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οποίες την παρέχουν. Από την επιταγή αυτή αναδεικνύονται οι αρχές της ισότητας, της 

ίσης μεταχείρισης, και της δικαιοσύνης, την πραγμάτωση των οποίων επικουρεί και η 

συνταγματική αρχή της αναλογικότητας 188 , που επιτρέπει στον εργοδότη κατά 

περίπτωση να ρυθμίζει μια παροχή αλλά και στο δικαστή κατά περίπτωση να κρίνει αν 

μια παροχή έχει γίνει κατά δίκαιη κρίση. Οδηγίες του εργοδότη που παραβιάζουν την 

αρχή της ίσης μεταχείρισης ή ευρύτερα καταστρατηγούν τα όρια του διευθυντικού 

δικαιώματος δεν είναι υποχρεωμένος ο εργαζόμενος να τις ακολουθήσει (Ζερδελής, 

2013: 388, 390, 391· Τζιώνας, 2012:185· Κουκιάδης, 2012α:907). 

Περαιτέρω, σε κάθε ενέργεια ή απόφασή του κατά την ενάσκηση του 

διευθυντικού του δικαιώματος ο εργοδότης, ακόμα και αν δεν παραβιάζει την ατομική 

σύμβαση ή τις λοιπές έννομες παραμέτρους της εργασιακής σχέσης, ελέγχεται κατά την 

έννοια του άρθ. 281 του Α.Κ. που απορρέει από το άρθ. 25 παρ. 3 του Συντάγματος189.  

Αυτό κατ’ εξοχήν επιβάλλεται σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, καθόσον το 

διευθυντικό δικαίωμα του εργοδότη για προσδιορισμό των όρων εκπλήρωσης της 

παροχής από το μισθωτό αποτελεί μονομερή εξουσία αυτού, η άσκηση της οποίας 

υπόκειται στους περιορισμούς που επιβάλλουν η καλή πίστη, τα χρηστά ήθη, ο 

κοινωνικός ή οικονομικός σκοπός του δικαιώματος, έστω και αν η εξουσία αυτού 

στηρίζεται στο νόμο ή στη συμφωνία των μερών190.  

Η έννοια της καλής πίστης, εκπηγάζει από συνδυασμό άρθρων του Α.Κ.191, έχει 

ιδιαίτερη σημασία για τις διαρκείς αμφοτεροβαρείς ενοχικές σχέσεις, με έντονο το 

στοιχείο της προσωπικής εξάρτησης, όπως είναι η σύμβαση εργασίας και  «αποτελεί τη 

λυδία λίθο επί της οποίας δοκιμάζονται και κρίνονται οι εργασιακές σχέσεις» (Τζιώνας, 

2012:11).  

Τόσο ο εργοδότης όσο και ο εργαζόμενος  οφείλουν να συμπεριφέρονται κατά 

καλή πίστη, ώστε να αναπτύσσεται μεταξύ τους το κλίμα εντιμότητας, εμπιστοσύνης 

και συνεργασίας, που θα καταστήσει τη σχέση τους επωφελή και αποδοτική και για 

τους δύο, ώστε να είναι και βιώσιμη. Η ένταση δε και η έκταση των επιταγών της καλής 

πίστης ποικίλλουν ανάλογα με τη φύση και τις ιδιαιτερότητες της έννομης συμβατικής 

σχέσης (Ζερδελής, 2013:763) και συναρτώνται αφενός με την έννοια των χρηστών 

ηθών, αφετέρου με τον κοινωνικό και οικονομικό σκοπό του δικαιώματος (άρθ. 281 

                                                           
188 Βλ. σελ. 11. 
189 Βλ. σελ. 12. 
190 Α.Π. 46/2010. 
191 Α.Κ. άρθ. 651, 652, 659, 200, 281, 288. Α.Π. 126/2011, 3502/1991. Εφ.Θεσ. 823/2000. 
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Α.Κ.). Άλλωστε, κατά το άρθ. 200 του Α.Κ., η καλή πίστη προβάλλεται γενικότερα ως 

κριτήριο ερμηνείας των συμβάσεων, αφού ληφθούν υπόψη και τα συναλλακτικά ήθη192. 

Η έννοια μάλιστα της καλής πίστης έχει περιεχόμενο ευρύτερο εκείνης των 

χρηστών ηθών, της κοινωνικής δηλαδή (και όχι της θρησκευτικής) ηθικής. Η ηθική 

αυτή συνάδει με τον κώδικα συμπεριφοράς εντίμων ανθρώπων, μάλλον συνιστά το 

ισχύον για όλους τους ανθρώπους «ηθικό ελάχιστο», κατά τις «αντιλήψεις περί ηθικής 

του χρηστού και έμφρονος σκεπτόμενου μέσου κοινωνικού ανθρώπου» (Ζερδελής, 

1991:50).  

Ως σκοπός δε του διευθυντικού δικαιώματος του εργοδότη και αποχρών λόγος 

άσκησής του νοείται η κατά το δυνατόν προσφορότερη οργάνωση της εκμετάλλευσής 

του, για την κατά το δυνατόν καλύτερη αξιοποίηση της εργασίας, ώστε να υπηρετείται 

το «καλώς νοούμενο συμφέρον της επιχείρησης»193 και του εργοδότη194, λαμβανομένων 

όμως υπόψη και των ευλόγων συμφερόντων και προσδοκιών των εργαζόμενων σε 

αυτόν195.  

Σκοπός δηλαδή του νομοθέτη με το άρθ. 281 του Α.Κ. είναι η κατά το δυνατόν 

και κατά περίπτωση εξισορρόπηση των αντιτιθέμενων συμφερόντων μεταξύ εργοδότη 

και εργαζόμενου. Επειδή δε η ευθύνη αυτή δεν μπορεί να ρυθμιστεί νομοθετικά, 

εξαιτίας του μεγάλου αλλά και απροσδιόριστου εύρους των αναγκών και 

ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζουν οι εργασιακές σχέσεις, ανατίθεται στον εργοδότη ως 

φορέα της διευθυντικής εξουσίας. Αλλά κατά τον έλεγχο ενάσκησης του διευθυντικού 

δικαιώματος συνεξετάζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εργοδότη και 

εργαζόμενου, συμπεριλαμβανόμενων και των εργοδοτικών δικαιωμάτων από 

συμβατικές ρήτρες (Ζερδελής, 2013:387-388 Κουκιάδης, 2013α:453, 425)196. 

Το σύνολο των εννοιών αυτών επιβάλλει στον εργοδότη, όταν μονομερώς 

καθορίζει όρους της εργασίας κατά την άσκηση του διευθυντικού του δικαιώματος να 

μη λειτουργεί εγωιστικά ή υποκινούμενος από ταπεινά ελατήρια197 (Τζιώνας, 2012:109, 

Κουκιάδης, 2013α:452-453, Βεργής, 2006:12-13). Περαιτέρω, αναδεικνύει την 

κοινωνική διάσταση της εργασίας, τη νοούμενη ως κοινωνικό δικαίωμα του 

εργαζόμενου αλλά και ως παράγοντα κοινωνικής προσφοράς, προσδίδοντας κατά τον 

τρόπο αυτό κοινωνική διάσταση και κοινωνική ευθύνη στη διευθυντική εξουσία.  
                                                           
192 Πρβλ. και Α.Κ. άρθ. 288. 
193  Α.Π. 819/2013, 746/2010, 1554/2004. Εφ,Αθ. 39/2014. Εφ.Λαρ. 441/2011, 197/2011. Εφ.Πειρ. 

352/2012. Μον.Πρωτ.Αθ. 1143/2011. Μον.Πρωτ.Αρτ. 15/2003. Μον.Πρωτ.Θεσ. 13873/2012, 
11851/2012, 29537/2011, 2422/1996.  Πολ.Πρωτ.Θεσ. 13712/2011, 26654/2011, 29537/2011. 

194 Α.Π. 676/2009 Βλ. σημ. 348. Εφ.Αθ. 39/2014. Εφ.Λαρ. 340/2011. Εφ.Αθ. 3268/2001. 
195 Α.Π. 437/2013, 1649/2012, 63/2012, 1046/2012, 126/2011. 
196 Βλ. σημ. 105. 
197 Βλ. σημ. 245 και 342. 
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Εάν δε ο εργοδότης κατά την ενάσκηση του διευθυντικού του δικαιώματος 

τροποποιήσει μονομερώς όρους της σύμβασης με ζημία του εργαζόμενου, συντελείται 

μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας, στην οποία ο εργαζόμενος μπορεί 

να αντιδράσει με ένδικα μέσα και να εγείρει την κατά περίπτωση προσήκουσα αξίωση 

(Σταμούλης, 1978: 208 επ.). 

6. Η μονομερής βλαπτική μεταβολή 

6.1. Η έννοια της μονομερούς βλαπτικής μεταβολής 

Οι όροι της σύμβασης εργασίας είναι δεσμευτικοί τόσο για τον εργαζόμενο όσο 

και για τον εργοδότη. Ειδικότερα, οι όροι της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας 

μπορούν να τροποποιηθούν μόνο ύστερα από νέα συμφωνία των αντισυμβαλλόμενων, 

εκτός αν ορίζει διαφορετικά η ίδια η σύμβαση. Κατά την έννοια του άρθ. 7 του Ν. 

2112/1920, και των άρθ. 648 και 652 του Α.Κ., «μονομερής μεταβολή» θεωρείται κάθε 

τροποποίηση των όρων εργασίας από τον εργοδότη, που προκαλεί βλάβη στον 

εργαζόμενο, χωρίς τη συγκατάθεση του μισθωτού και χωρίς αυτός να έχει δικαίωμα για 

την τροποποίηση αυτή από το νόμο, την ατομική σύμβαση εργασίας ή τον κανονισμό 

εργασίας, αλλά και κάθε τροποποίηση των όρων εργασίας που γίνεται με κατάχρηση 

του διευθυντικού δικαιώματος, καθ’ υπέρβαση δηλαδή των ορίων του άρθ. 281 του 

Α.Κ.198 (Τζιώνας, 2012:101 επ.· Βλασσόπουλος, 1999:23 επ.· Κουκιάδης, 2012α:974-

976). 

Κατ’ αρχήν, η μονομερής μεταβολή της σύμβασης δεν είναι επιτρεπτή, 

ανεξαρτήτως αν είναι επωφελής ή βλαπτική για τον εργαζόμενο 199 . Εάν, όμως, ο 

εργοδότης προβεί σε ευνοϊκή μεταβολή όρου ή όρων της σύμβασης, όπως είναι 

αναμενόμενο, ο εργαζόμενος θα δεχθεί την αλλαγή, ενώ διά της αποδοχής του αυτής θα 

θεωρηθεί ότι έχει σιωπηρώς συνομολογηθεί συμφωνία τροποποίησης της σύμβασης και 

ότι έχει καταρτιστεί νέα σύμβαση (Α.Κ. 361). Ζητήματα δημιουργούνται, όταν με 

τροποποίηση όρων της σύμβασης επέρχεται βλάβη στο μισθωτό, οπότε η μονομερής 

μεταβολή χαρακτηρίζεται και βλαπτική. Έχει γίνει μάλιστα αποδεκτό ότι η επί μακρό 

χρονικό διάστημα παροχή εργασίας κατά τρόπο σταθερό, τακτικό και μόνιμο επιφέρει 

                                                           
198  Α.Π. 24/2014, 11/2014, 437/2013, 719/2013, 1221/2013, 1143/2012, 63/2012, 13/2012, 48/2010, 

746/2010, 753/2010, 1138/2010, 565/2009, 1426/2004. Μον.Πρωτ.Θεσ. 1490/2009. 
199 Α.Π. 746/2010. 
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ως συνέπεια τη σιωπηρή διαμόρφωση όρου εργασιακής συμβάσεως όσον αφορά τη 

συγκεκριμένη διάσταση της παροχής (π.χ. ωράριο, καθήκοντα ορισμένης θέσης) και 

έχει καταρτιστεί εγκύρως νέα σύμβαση, με αποτέλεσμα η μονομερής εκ μέρους του 

εργοδότη διαφοροποίησή της να συνιστά μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων 

της200. Πέραν τούτου, πρόσθετο μέτρο προστασίας έχει ο εργαζόμενος κατά τον έλεγχο 

μονομερούς απόφασης του εργοδότη, βάσει του άρθ. 281 του Α.Κ. 201 

Η προαναφερθείσα διάταξη περί μονομερούς βλαπτικής μεταβολής εφαρμόζεται 

σε έγκυρη 202  σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου 203  και καθιερώνει 

τεκμήριο υπέρ του εργαζόμενου204. Αποβλέπει στο να τον διασφαλίσει από αυθαίρετη 

εκ μέρους του εργοδότη τροποποίηση των όρων της σύμβασης, με σκοπό τον 

εξαναγκασμό του σε οικειοθελή αποχώρηση από την εργασία του, ώστε να μην 

υποχρεούται ο εργοδότης να του καταβάλει τη νόμιμη αποζημίωση. Ή με άλλα λόγια 

αποσκοπεί στο να διασφαλίσει ότι σε περίπτωση κατά την οποία ο εργοδότης 

μονομερώς και χωρίς τη συναίνεση του εργαζόμενου επιβάλει δυσμενέστερους όρους 

εργασίας, θα έχει τη δυνατότητα ο μισθωτός να αποχωρήσει, λαμβάνοντας και τη 

νόμιμη αποζημίωσή του. Παράλληλα, η διάταξη αυτή καθιστά τη σύμβαση εργασίας 

κριτήριο προσδιορισμού του πεδίου εντός του οποίου οφείλει ο εργοδότης να ασκεί το 

διευθυντικό του δικαίωμα, ενώ σε περίπτωση δανεισμού εργαζόμενου205 ή μεταβίβασης 

επιχείρησης206, ο δεύτερος εργοδότης δεν δικαιούται να προβεί σε μονομερή μεταβολή 

των όρων της σύμβασης που έχει συναφθεί με τον αρχικό εργοδότη. 

                                                           
200  Πρόκειται για συγκεκριμενοποίηση της εργασιακής σχέσης. Βλ. σελ. 64. Α.Π. 1285/2010 

(Μονομερής βλαπτική μεταβολή αποτελεί και το να υποχρεωθεί υπάλληλος για παροχή εργασίας για 
χρόνο λιγότερο από εκείνο που συμφωνήθηκε, με αντίστοιχη μείωση των αποδοχών του, όταν είχε 
συμφωνηθεί η παροχή αυτής, εκ του λόγου ότι παρείχετο επί σειρά ετών, σταθερώς, τακτικώς και 
μονίμως.) Α.Π. 82/2001 (Τόσο το Εφετείο όσο και ο Άρειος Πάγος δέχθηκαν ότι η παροχή εργασίας 
επί σειρά ετών σταθερά, τακτικά και μόνιμα με συγκεκριμένο ωράριο έχει διαμορφώσει σιωπηρά όρο 
εργασιακής σύμβασης, ενώ η αλλαγή από πλευράς εργοδότη του ωραρίου αυτού, εφόσον επιφέρει 
βλάβη στον εργαζόμενο, συνιστά μονομερή βλαπτική μεταβολή). Εφ.Λαρ. 3/2013, 4/2013. Α.Π. 
1370/2010.  

201 Α.Π. 746/2010, 46/2010, 894/2006. 
202 Η άκυρη σύμβαση συνιστά απλή εργασιακή σχέση και επ’ αυτής δεν νοείται μονομερής βλαπτική 

μεταβολή. Βλ. σελ. 94 και 113. Α.Π. 1613/2011. 
203 Βάσει του Ν. 2112/1920 η διάταξη αυτή εφαρμόζεται επί υπαλλήλων. Με το άρθ. 1 του Β.Δ. της 16ης 

Ιουλίου 1920 (ΦΕΚ 158 Α΄/18.07.1920), η ισχύς της επεκτάθηκε και επί εργατών και τεχνιτών. Α.Π. 
3502/1991 (Ο Άρειος Πάγος εξέτασε αν υπέστη μονομερή βλαπτική μεταβολή εργατοφύλακας, η 
εργασία του οποίου συνίστατο σε φύλαξη και περιποίηση πάρκων του δήμου Θεσσαλονίκης) 

204 Α.Π. 87/2010 (Μονομερής βλαπτική μεταβολή σε δικηγόρο με σχέση έμμισθης εντολής.) 
205 Α.Π. 719/2013, 575/2011, 1009/2010, 1010/2010, 1157/2009, 1426/2004. Εφ.Αθ. 299/2012. 
206 Α.Π. 14/2012, 1082/2010. 
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Η εκ της μονομερούς από πλευράς εργοδότη επερχόμενη βλάβη στον εργαζόμενο 

μπορεί να συνίσταται σε άμεση ή έμμεση υλική ή και ηθική ζημία του207.  

Η υλική βλάβη του εργαζόμενου από μονομερή βλαπτική μεταβολή της 

σύμβασης σχετίζεται κατά κύριο λόγο με τις αποδοχές του, ειδικότερα το μισθό του, 

κάθε δηλαδή «αντιπαροχή του καταβάλλεται από τον εργοδότη στον εργαζόμενο ως 

αντάλλαγμα της εργασίας του» (Τζιώνας, 2012:45), που μπορεί να προκύπτει από το 

νόμο ή από τη σύμβαση εργασίας και συνιστά τη βασικότερη, την κύρια υποχρέωση 

του εργοδότη208 έναντι του εργαζόμενου209 (Κουκιάδης, 2012α:668 επ.).  

6.2. Η έννοια του μισθού 

Ως αντάλλαγμα για την παροχή της εργασίας του, ο εργαζόμενος λαμβάνει 

αμοιβή, συνήθως μισθό (Α.Κ. 649), αλλά δεν αποκλείεται και η συμφωνία αμοιβής κατ' 

άλλο τρόπο (με ποσοστά, με προμήθεια κατ' αποκοπή ή με το κομμάτι), ο οποίος 

εξαρτά το ύψος της αμοιβής από την απόδοση του εργαζομένου, ενώ είναι ακόμη 

δυνατόν να έχει συμφωνηθεί με τη σύμβαση εργασίας η παροχή μικτής εργασίας, με 

την έννοια της συμφωνίας παροχής περισσοτέρων της μιας εργασιών, ακόμη και 

άσχετων μεταξύ τους ή και διαφορετικής υφής (σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών, 

μεσιτείας κλπ.), μέσα στα νόμιμα χρονικά όρια απασχόλησης του εργαζομένου 210 . 

Μισθός δε χαρακτηρίζονται οι εργοδοτικές παροχές που καταβάλλονται έναντι της 

παρεχόμενης εργασίας του μισθωτού και μόνο211. 

Ο μισθός συνήθως είναι χρηματικός. Κατά περίπτωση, όμως, μπορεί να έχουν 

συμφωνηθεί και παρεπόμενες παροχές σε είδος (π.χ. κατοικία, ένδυση, ειδικές 

εκπτώσεις σε προϊόντα που παράγει ή εμπορεύεται η επιχείρηση κλπ.) 212 . 

Υπολογιζόμενος είτε σε ημερήσια βάση (ημερομίσθιο) είτε σε μηνιαία (μηνιαίος 

μισθός), διακρίνεται σε νόμιμο (τον οριζόμενο από συλλογική σύμβαση εργασίας ή 

υπουργική απόφαση ή νόμο, που αποτελεί το κατώτατο όριο αποδοχών που ο 

                                                           
207  Α.Π. 746/2010, 46/2006, 1306/2005, 1303/2005, 650/2005, 1426/2004, 997/2004, 1455/2003, 

155/2003, 1479/2002, 1299/2001, 538/2001, 82/2001, 98/2000, 453/1999, 15/1999, Α.Π.Τμ.Β΄ 
1743/1991, 1702/1998, 224/1998, 1507/1997 κ.ά. 

208  Ως εργοδότης δεν νοείται οπωσδήποτε αυτός που προέβη στην πρόσληψη του μισθωτού. Α.Π. 
984/2013. Βλ. σελ. 40 και σημ. 92. 

209 Α.Κ. άρθ. 648 και 653. 
210 Μον.Πρωτ.Χαλ. 4/1999. Η έννοια της αμοιβής στο άρθ. 22 παρ. 1 του Σ. περιλαμβάνει όχι μόνο το 

μισθό αλλά και τα επιδόματα και όλες τις άλλες παροχές, έστω και αν αυτές δεν είναι σε χρήμα αλλά 
σε είδος, όπως επίσης και γενικά τους όρους συνταξιοδότησης (Χρυσόγονος, 2006:165). 

211  Δεν συνιστούν μισθό παροχές για εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών ή για οδοιπορικά κ.ά. 
(Ζερδελής, 2013:478 επ.). 

212 Ν. 3248/1955 άρθ. 4. 
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εργοδότης υποχρεούται να καταβάλλει στον εργαζόμενο), σε συμβατικό ή 

συμφωνημένο (αυτός που με βάση την ατομική σύμβαση εργασίας έχει συμφωνηθεί 

μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου) 213  και σε ειθισμένο (για πρόσθετη, εντός του 

νομίμου ωραρίου, διαρκούς φύσεως εργασία μη συναφή με την αρχικά συμφωνηθείσα, 

ο μισθός που καταβάλλεται συνήθως σε άλλους μισθωτούς, που παρέχουν την ίδια 

εργασία κάτω από τις ίδιες συνθήκες) 214  μισθό. Οι αποδοχές δε των εργαζόμενων 

διακρίνονται σε τακτικές ή συνήθεις 215 , σε έκτακτες, σε πρόσθετες οικειοθελείς 

παροχές 216 , που καταβάλλονται από επιχειρησιακή συνήθεια ως πρακτική της 

εκμετάλλευσης 217 , και σε παροχές που επιβάλλονται από το νόμο (Κουκιάδης, 

2012α:125 επ.· Λεβέντης, 1990:70· Ζερδελής, 2013:125 επ., 496 επ.). Παρά το νόμο, 

όμως, χορηγηθείσα οικειοθελής παροχή σε ορισμένους μισθωτούς δεν δικαιολογεί 

ανάλογη αξίωση των μισθωτών, που δεν την έλαβαν, διότι η αξίωση από την αρχή της 

                                                           
213 Α.Π. 1252/2013 (Είναι άκυρη η μεταξύ του εργοδότη και του μισθωτού συμφωνία, κατά την οποία οι 

αμοιβές και αποζημιώσεις για νόμιμη και παράνομη υπερωρία καλύπτονται εν όλω ή εν μέρει με την 
πληρωμή μισθού, μεγαλύτερου του νομίμου. Αντίθετα, δεν είναι άκυρη η συμφωνία για συμψηφισμό 
στον υπέρτερο του νόμιμου μισθού των οφειλόμενων προσαυξήσεων και αποζημιώσεων που 
δικαιούται ο μισθωτός για πρόσθετη απασχόλησή του λόγω υπερεργασίας, παροχής εργασίας κατά τις 
ημέρες της υποχρεωτικής ανάπαυσης, τις Κυριακές και αργίες και κατά τη διάρκεια της νύκτας.) 

214 Α.Π. 919/2013, 984/2013, 245/2012, 246/2012, 766/2012, 491/2011, 1476/2011, 1066/2010 κ.ά. 
215  Εφ.Πειρ. 114/2010 (Ως τακτικές αποδοχές [ταυτίζονται με τις συνήθεις, Εφ.Πειρ. 751/2012]  

θεωρούνται ο συμβατικός ή ο νόμιμος μισθός ή το ημερομίσθιο, καθώς και οποιαδήποτε άλλη 
εργοδοτική παροχή, σε χρήμα ή σε είδος, η οποία καταβάλλεται ως αντάλλαγμα της παρεχόμενης 
εργασίας τακτικώς ανά μήνα ή σε σταθερώς επαναλαμβανόμενα χρονικά διαστήματα, καθόσον 
περιλαμβάνονται και οι προσαυξήσεις για εργασία τις νύκτες, τις Κυριακές ή αργίες και η αμοιβή και 
προσαύξηση για νόμιμη (όχι όμως και παράνομη) υπερωριακή απασχόληση, ενώ δεν συνυπολογίζονται 
τα δώρα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, τα έξοδα κίνησης και η αποζημίωση για εκτός έδρας 
εργασία. Υπερισχύουν οι διατάξεις του «κρατικού νομοθέτη» έναντι του «επαγγελματικού νομοθέτη», 
που περιέχονται δηλ. σε κανονισμούς εργασίας ή Σ.Σ.Ε., εκτός εάν οι δεύτερες είναι ευμενέστερες για 
τους μισθωτούς.) Α.Π.(Ολ.) 16/2011. Α.Π. 743/2002. Α.Π.Τμ.Β΄427 και 428/1993. Εφ.Πειρ. 366/2011 
(Η αμοιβή της εκτός έδρας απασχόλησης, επειδή δεν παρέχεται τακτικά και σταθερά, δεν 
συνυπολογίζεται στις τακτικές ή συνήθεις αποδοχές.) 

216 Βλ. σημ. 27. Α.Π. 258/2012 (Προϋπόθεση και κύριο αντικείμενο της επιχειρησιακής συνήθειας είναι 
οι οικειοθελείς παροχές του εργοδότη, δηλαδή οι πέραν του μισθού παροχές, στις οποίες αυτός 
προβαίνει προς τους εργαζομένους, χωρίς να έχει νομική δέσμευση. Οι παροχές αυτές, και αν ακόμη 
καταβάλλονται τακτικά επί ορισμένο χρονικό διάστημα διατηρούν το χαρακτήρα τους ως οικειοθελών, 
αν αυτή είναι η βούληση των μερών και ιδίως αν ο εργοδότης έχει επιφυλάξει σ' αυτόν το δικαίωμα 
ανάκλησής τους. Στην περίπτωση αυτή από την επιχειρησιακή συνήθεια που έχει διαμορφωθεί δεν 
μπορεί ν' ανακύψει σιωπηρή συμφωνία και κατ' επέκταση συμβατική δέσμευση του εργοδότη για 
συνέχιση της καταβολής των παροχών αυτών. Κατά συνέπεια η από τον εργοδότη, κατ' ενάσκηση του 
πηγάζοντος από τα άρθ. 648 και 652 Α.Κ. διευθυντικού δικαιώματός του, διακοπή ή τροποποίηση μιας 
τέτοιας παροχής δεν συνιστά μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων της εργασιακής σχέσης. Κατά 
συνέπεια, δεν θεμελιώνει τα εκ του άρθ. 7 Ν. 2112/1920 δικαιώματα του εργαζομένου ούτε αξίωση για 
την συνέχιση της καταβολής μιας τέτοιας παροχής.) Εφ.Αθ. 352/2012 (Ο εργοδότης, με βάση την αρχή 
της ισότητας και λόγω επιχειρησιακής συνήθειας, δεν δικαιούται να εξαιρεί εργαζόμενους από τη 
χορήγηση πρόσθετων παροχών, εκτός αν εάν έχει επιφυλάξει στον εαυτό του το δικαίωμα αυτό.) 
Εφ.Αθ. 7632/2001. Α.Π. 1277/2010 (Ομαδική ασφάλιση ισόβιας σύνταξης εργαζόμενων από 
επιχειρησιακή συνήθεια, ως οικειοθελής παροχή.)  

217 Βλ. σημ. 100. 
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ίσης μεταχείρισης δεν μπορεί να θεμελιωθεί στην εργοδοτική παρανομία, αφού ισότητα 

στην παρανομία δεν μπορεί να αξιωθεί (Χρυσόγονος, 2006:164)218. 

Σημαντική είναι και η διάκριση των αποδοχών σε βασικό μισθό και επιδόματα. 

Βασικός μισθός είναι το νόμιμο ή συμπεφωνημένο-συμβατικό ποσό που δικαιούται ο 

εργαζόμενος έναντι της παροχής της εργασίας του. Τα επιδόματα αποτελούν πρόσθετες 

συμπληρωματικές παροχές προς τον εργαζόμενο, που χορηγούνται βάσει νόμου, 

συλλογικής σύμβασης εργασίας ή κανονισμού εργασίας, με τη συνδρομή 

προϋποθέσεων, όπως προϋπηρεσία, ιδιαιτερότητα της εργασίας, οικογενειακά βάρη του 

εργαζόμενου, σπουδές του κλπ.219 (Τζιώνας, 2012:45 επ.· Βλαστός, 2004:237 επ.).  

Γενικότερα, ο μισθός του εργαζόμενου περιλαμβάνει όχι μόνο την κύρια παροχή 

(βασικός μισθός) αλλά και τις αμοιβές για υπερεργασία, νόμιμη υπερωριακή 

απασχόληση, την επιτρεπόμενη απασχόληση σε ημέρα αργίας, τα επιδόματα εορτών 

Χριστουγέννων και Πάσχα, τις αποδοχές άδειας και το επίδομα άδειας. Περιλαμβάνει, 

επίσης, τις πρόσθετες παροχές ή προσαυξήσεις στο μισθό για εργασία τις Κυριακές και 

λοιπές εξαιρετέες ημέρες, εφόσον η εργασία αυτή παρέχεται σταθερά και μόνιμα. Δεν 

περιλαμβάνει, όμως, την αμοιβή για μη νόμιμη υπερωριακή απασχόληση και τυχόν 

προσαυξήσεις της, την αμοιβή για εργασία Κυριακές και Σάββατα, που, έστω και αν 

παρέχεται σταθερά και μόνιμα, δεν αποτελεί τακτικό μισθό220. 

Από δε το άρθ. 22 παρ. 1 του Σ. απορρέει η υποχρέωση του εργοδότη να 

επεκτείνει σε όλους τους εργαζόμενους με τα ίδια προσόντα που παρέχουν την ίδια 

εργασία κάτω από τις ίδιες συνθήκες τις μισθολογικές ή άλλες εργασιακές παροχές που 

χορηγεί σε ορισμένους από τους εργαζόμενους σε αυτόν. Διαφοροποιήσεις 

επιτρέπονται μόνο σε εκούσιες παροχές, όταν αυτές είναι δίκαιες και δικαιολογούνται 

από ειδικούς και σοβαρούς κατ’ αντικειμενική κρίση λόγους ή από λόγους γενικότερου 

κοινωνικού ή δημόσιου συμφέροντος221 (Χρυσόγονος, 2006:164). 

                                                           
218 Α.Π. 334/2013.  
219 Θεσμοθετημένα επιδόματα είναι το επίδομα ωρίμανσης (προϋπηρεσίας), οικογενειακά επιδόματα, 

επίδομα θέσης-ευθύνης, διαχειριστικών λαθών, μητρότητας, επικίνδυνης εργασίας, σπουδών, ξένης 
γλώσσας, ισολογισμού, παραγωγής, εορτών και αδείας (Τζιώνας, 2012:50-56). 

220 Οι προαναφερθείσες προσαυξήσεις του μηνιαίου μισθού για Κυριακές και λοιπές εξαιρετέες ημέρες, 
για εργασία μονίμως και σταθερώς παρεχόμενη, συνυπολογίζονται στον καθορισμό του ύψους των 
επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, αποδοχών άδειας και επιδόματος άδειας. Α.Π. 
74/1979. 

221 Α.Π.Τμ.Β΄ 211/1992. 
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6.3. Μονομερής βλαπτική μεταβολή με υλική ζημία 

Μονομερής βλαπτική μεταβολή της σύμβασης με υλική ζημία επέρχεται, όταν με 

μονομερή απόφαση του εργοδότη μειωθούν μονίμως οι αποδοχές που θα έπρεπε να 

λαμβάνει ο μισθωτός, βάσει του συμπεφωνημένου συμβατικού μισθού ή, σε ορισμένες 

περιπτώσεις, όταν μειωθούν οι αποδοχές που για μακρό χρονικό διάστημα, τακτικά και 

σταθερά ελάμβανε ο μισθωτός, έστω και αν ήταν υψηλότερες από το αρχικώς 

συμπεφωνημένο συμβατικό επίπεδο (Βεργής, 2006).  

Ως σχετικές ενδεικτικές περιπτώσεις στις οποίες έχει κριθεί ότι υπάρχει 

μονομερής βλαπτική μεταβολή της σύμβασης (Βεργής, 2006) αναφέρουμε: 

• τη μείωση αποδοχών εξαιτίας μείωσης του χρόνου εργασίας222,  

• την αλλαγή ωραρίου ή βάρδιας223 με συνακόλουθη απώλεια πρόσθετων αμοιβών 

(από νυκτερινή εργασία ή εργασία τις Κυριακές ή υπερωριακή απασχόληση)224,  

• την αύξηση του εργασιακού χρόνου (π.χ. αρχικά απασχόληση με ωράριο 

γραφείου και αλλαγή του σε ωράριο καταστήματος με παροχή εργασίας και τις 

απογευματινές ώρες225),  

• τη μείωση του εργασιακού χρόνου ή/και τη μεταβολή του τρόπου αμοιβής (π.χ. 

αρχικά αμοιβή με μισθό για πενθήμερη εργασία πλήρους ωραρίου, στη συνέχεια 

μείωση του εργασιακού χρόνου και αμοιβή με ημερομίσθιο226), 

• την αλλαγή εργασιακής θέσης ή υπηρεσίας227 (π.χ.  την ανάθεση σε υπάλληλο 

χειρωνακτικού έργου 228 ) και την ανάθεση υποδεέστερων καθηκόντων με 

                                                           
222 Α.Π. 907/2004 (Αρχικά είχε συναφθεί σύμβαση για πενθήμερη εργασία, στη συνέχεια επιβλήθηκε 

στην εργαζόμενη να εργάζεται τρεις ημέρες, γεγονός που επέφερε μείωση των αποδοχών της.). Α.Π. 
1285/2010 (Μείωση ωρών εργασίας σε ιδιωτικό εκπαιδευτικό με συνακόλουθη μείωση των αποδοχών 
του.) Εφ.Πειρ. 138/2011 (Η μείωση του αριθμού των μαθητών ιδιωτικού σχολείου δεν συνιστά λόγο 
ανώτερης βίας που να δικαιολογεί τη μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας ιδιωτικού 
εκπαιδευτικού, με ανάθεση σε αυτόν μειωμένου ωραρίου και συνακόλουθη μείωση του μισθού του.) 

223 Α.Π. 1212/2006 (Μόνη η παροχή επί σειρά ετών της εργασίας σε ορισμένο ωράριο ή βάρδια, δεν 
συνεπάγεται αυτόματα ότι δημιουργήθηκε σιωπηρά συμβατικός όρος για την απασχόληση του 
εργαζομένου μόνο στο ωράριο αυτό ή στη συγκεκριμένη βάρδια. Για να στοιχειοθετηθεί η αξίωση του 
είδους αυτού θα πρέπει να συντρέχουν και άλλα πραγματικά περιστατικά από τα οποία να συνάγεται 
σαφώς η βούληση του εργοδότη να διατηρήσει αμετάβλητο αυτό το ωράριο εργασίας ή αυτή την 
βάρδια του μισθωτού.) Α.Π.Τμ.Β΄ 266/1990. Α.Π. 63/2012. Εφ.Πειρ. 924/1986. 

224 Εφ.Κρη. 439/1992 (Για πάνω από δέκα χρόνια μισθωτός προσέφερε εργασία Κυριακές και αργίες. Η 
επιβληθείσα από τον εργοδότη του αλλαγή του ωραρίου του σε κανονικό ημερήσιο με απώλεια των 
πρόσθετων αμοιβών κρίθηκε ως μονομερής βλαπτική μεταβολή της σύμβασής του.) 

225 Α.Π. 1729/2005. 
226  Εφ.Αθ. 7075/1995. (Ο ενάγων ως οδηγός αυτοκινήτου απασχολήθηκε κατά πλήρες ωράριο, με 

πενθήμερη εργασία και έναντι καταβολής μηνιαίου μισθού για τρία περίπου χρόνια. Στη συνέχεια, 
ύστερα από κατάθεσή του στο ΙΚΑ εναντίον της εργοδοσίας, του επέβαλαν να εργασθεί 
πραγματοποιώντας λίγα ημερομίσθια το μήνα, ενώ έγιναν και νέες προσλήψεις οδηγών.) 

227 Α.Π. 456/1975 (Εργαζόμενος προσελήφθη με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας από νοσοκομείο, 
προκειμένου να παράσχει υπηρεσίες ως καθαριστής και υπηρέτης μαγειρείου. Με έγγραφο τύπο 
τροποποιήθηκε η αρχική σύμβαση και ορίστηκε ότι θα παρέχει υπηρεσίες νοσοκόμου, όπως και έγινε 



 73 

συνακόλουθη μείωση αποδοχών (απώλεια επιδόματος θέσης), ενδεχομένως και 

παράλληλη στέρηση της δυνατότητας για βαθμολογική εξέλιξη229,  

• την ανάκληση τακτικά και ανελλιπώς χορηγούμενης πρόσθετης νόμιμης ή 

συμβατικής παροχής για κάλυψη παγίων αναγκών ή και οικειοθελούς παροχής 

περί της οποίας, κατά την έναρξη της χορήγησής της ή έστω πριν 

δημιουργηθούν οι συνθήκες δεσμευτικότητάς της, δεν επιφύλαξε ο εργοδότης 

για τον εαυτό του το δικαίωμα να τη διακόψει ελευθέρως και μονομερώς230.  

                                                                                                                                                                          
επί έντεκα περίπου χρόνια. Στη συνέχεια η διοίκηση τού νοσοκομείου του έδωσε εντολή να προσφέρει 
υπηρεσία σε θέση (καθαριστής μαγειρείου) που επιδρούσε δυσμενώς στη βαθμολογική και 
μισθολογική του εξέλιξη.) Α.Π.Τμ.Β΄539/1990 (Σε υπάλληλο της Ολυμπιακής Αεροπορίας επιβλήθηκε 
αλλαγή θέσης εργασίας, με δυσμενέστερους όρους ως προς το είδος, το αντικείμενο αλλά και το 
ωράριο  εργασίας.) Α.Π. 1222/2004 (Μετάθεση υπαλλήλων της Δ.Ε.Η. με στέρηση επιδόματος που ως 
τότε ελάμβαναν.) Εφ.Αθ. 1575/2012 (Ο ενάγων είχε προσληφθεί ως υπάλληλος γραφείου, αλλά έπειτα 
του ανατέθηκαν καθήκοντα ελεγκτή. Μετά από 21 έτη στη θέση αυτή (σιωπηρή τροποποίηση της 
αρχικής σύμβασης), την οποία υπηρέτησε με επάρκεια, η εταιρεία του τον υποβίβασε και για να 
δικαιολογήσει τον υποβιβασμό του επικαλέστηκε μικρή πειθαρχική ποινή που του είχε επιβληθεί 
(έγγραφη επίπληξη). Το δικαστήριο έκρινε ότι η αιτιολογία αυτή ήταν αβάσιμη στην ουσία της και ότι 
η ενέργεια της εναγόμενης εταιρείας να του αναθέσει καθήκοντα υποδεέστερης θέσης συνιστούσε 
μονομερή βλαπτική μεταβολή, η οποία επέφερε στον εργαζόμενο υλική (απώλεια επιδόματος) και 
ηθική βλάβη.) Μον.Πρωτ.Λαμ. 1282/2011 (Περίπτωση υπαλλήλου των ΕΛ.ΤΑ. που μονιμοποιήθηκε 
σε συγκεκριμένο τομέα και με συγκεκριμένο αντικείμενο. Στη συνέχεια μετατέθηκε σε κεντρικό 
κατάστημα, προκειμένου να καλύψει θέση προϊσταμένου, για το χρονικό διάστημα από την 
κοινοποίηση της μετάθεσης, έως την πλήρωση της θέσης με προκήρυξη και όχι πέραν του τριμήνου. 
Το Πρωτοδικείο πιθανολόγησε ουσιαστική βασιμότητα του ισχυρισμού του υπαλλήλου ως προς την 
ακυρότητα της απόφασης περί μετάθεσής του, λόγω καταχρηστικότητάς της και, έως την έκδοση 
οριστικής απόφασης επί της αγωγής του, ανέστειλε την περί μετάθεσής του απόφαση.) Α.Π. 
1296/2008. Εφ.Λαρ. 407/2008. 

228 Α.Π. 904/1992. Βλ. σημ. 66.  
229 Α.Π. 1729/2005 (Κατόπιν τροποποίησης του οργανογράμματος, γεωπόνος σε θέση προϊσταμένου, 

τοποθετήθηκε σε υποδεέστερη θέση με μείωση των αποδοχών του, ενώ στη αρχική του θέση 
τοποθετήθηκε υφιστάμενός του. Στη συνέχεια μετακινήθηκε και σε άλλη πόλη και εργάστηκε με 
ωράριο γραφείου, ενώ στη συνέχεια του ζητήθηκε να προσφέρει υπηρεσία με ωράριο καταστήματος, 
να εργάζεται δηλ. και τις απογευματινές ώρες.) Α.Π. 240/2003 (Διοικητικό Συμβούλιο Συνεταιριστικής 
Οργάνωσης ανέθεσε σε προϊστάμενο υποδεέστερα καθήκοντα με μείωση των αποδοχών του, πριν τη 
λήξη της τριετούς θητείας του.) Α.Π. 650/2005 (Μισθωτός σε θέση προϊσταμένου αποσπάται σε 
θυγατρική εταιρεία. Κατά την επιστροφή του μετά τη λήξη της απόσπασης στη μητρική εταιρεία, του 
ανατίθενται υποδεέστερα καθήκοντα.) Α.Π. 87/2010 (Μονομερής βλαπτική μεταβολή σε περίπτωση 
δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής, εξαιτίας υποβιβασμού του.) Α.Π. 746/2010 (Σε γραμματέα, η 
οποία ανταποκρινόταν επαρκώς στα καθήκοντά της, κατόπιν αναδιάρθρωσης της υπηρεσίας της, της 
ανατέθηκαν καθήκοντα απλής υπαλλήλου, ενώ υπήρχε δυνατότητα να απασχοληθεί σε θέση με 
καθήκοντα ανάλογα των αρχικών της και ενώ συνάδελφοί της χωρίς προηγούμενη εμπειρία σε 
καθήκοντα γραμματέως τοποθετήθηκαν σε θέση αντίστοιχη της αρχικής δικής της. Απώλεια 
επιδομάτων και στέρηση του δικαιώματος βαθμολογικής εξέλιξης.) Α.Π. 1467/2012 (Αναίρεση 
απόφασης Εφετείου περί μονομερούς βλαπτικής μεταβολής σε υπάλληλο με διευθυντική θέση εξαιτίας 
ανάθεσης υποδεέστερων καθηκόντων, επειδή δεν είχε εξειδικευτεί σε τι συνίσταντο τα υποδεέστερα 
καθήκοντα.). Α.Π. 246/2013, 1205/2009, 17/1999, 224/1998. Εφ.Αθ. 6259/2003, Εφ.Αθ. 7075/1995. 

230 Βλ. σημ. 216. Α.Π. 289/2003 (Μισθό αποτελεί και κάθε πρόσθετη παροχή πέρα από τα ελάχιστα όρια 
του μισθού, η οποία χορηγείται από τον εργοδότη στο μισθωτό κατά τη διάρκεια της σχέσης εργασίας 
του τακτικά και ανελλιπώς ως αντάλλαγμα νόμιμο ή συμβατικό της προσφερόμενης εργασίας του. Με 
την αποδοχή της πιο πάνω παροχής, υπό την έννοια αυτή, καταρτίζεται σιωπηρή σύμβαση περί 
τακτικής καταβολής της, ως μισθού, οπότε η παροχή αυτή δεν μπορεί να ανακληθεί μονομερώς από 
τον εργοδότη, εκτός αν αυτός επιφύλαξε ρητώς για τον εαυτό του το δικαίωμα της μονομερούς 
ανάκλησής της ή αν η παροχή είχε χορηγηθεί από ελευθεριότητα και όχι ως αντάλλαγμα εργασίας, ή αν 
χορηγήθηκε προς αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών της επιχείρησης, οι οποίες έπαυσαν να 
υπάρχουν.) Εφ.Θεσ. 720/1991 (Οι χρηματικές και άλλες παροχές που χορηγεί ο εργοδότης οικειοθελώς 
ως αντάλλαγμα εργασίας, με την προϋπόθεση ότι οι παροχές αυτές καταβάλλονται για την εργασία και 
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• τη μη καταβολή σε εργαζόμενο πρόσθετης αμοιβής, που δικαιούται, διότι έχει 

κληθεί να παράσχει εργασία πέραν της συμπεφωνημένης ή συνήθους και 

υψηλότερων απαιτήσεων όσον αφορά την καταβολή σωματικών ή/και 

πνευματικών δυνάμεων, η οποία μάλιστα, δεν είναι συνδεδεμένη με τα συνήθη 

καθήκοντά του ή παρεμφερής προς αυτά231,  

• την αυτοδίκαιη κατ’ επιταγή του νόμου μετατροπή σύμβασης ορισμένου χρόνου 

σε αορίστου, αλλά με δυσμενέστερους για τον εργαζόμενο όρους παροχής 

εργασίας από εκείνους της αρχικής αορίστου χρόνου σύμβασης232. 

Γενικότερα, ως μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων της σύμβασης 

επιφέρουσα υλική ζημία στον εργαζόμενο χαρακτηρίζονται αποφάσεις του εργοδότη 

περί μεταβολής συνθηκών παροχής εργασίας, όταν δεν απορρέει σχετικό του δικαίωμα 

από τη σύμβαση εργασίας ή όταν οι συνθήκες που μεταβάλλονται, επειδή ίσχυαν για 

μακρό χρονικό διάστημα, έχουν καταστεί συμβατικός όρος. 

Σε περίπτωση δανεισμού εργαζόμενου, μονομερή βλαπτική μεταβολή συνιστά η 

αλλαγή ουσιώδους όρου της σύμβασης που έχει συνομολογηθεί με τον αρχικό 

εργοδότη, είτε η αλλαγή αυτή επιβάλλεται από τον τρίτο (δεύτερο εργοδότη), είτε από 

τον αρχικό εργοδότη, κατά την επιστροφή του εργαζόμενου σε αυτόν. Περίπτωση 

                                                                                                                                                                          
όχι από ελευθεριότητα, αποτελούν μισθό και δεν υπόκεινται σε ανάκληση.) Α.Π. 1090/2001 (Σε οδηγό 
που εκτελούσε αυθημερόν δρομολόγιο  μετ’ επιστροφής, επί τριάντα χρόνια δινόταν και επίδομα 
διανυκτέρευσης, παρότι δεν διανυκτέρευε. Η περικοπή του επιδόματος αυτού κρίθηκε ότι αποτελεί 
μονομερή βλαπτική μεταβολή, ενώ κρίθηκε και ως αβάσιμος ο ισχυρισμός της εργοδοσίας ότι το 
επίδομα είχε δοθεί από ελευθεριότητα και εξαιτίας ιδιαζουσών συνθηκών που δεν υφίσταντο πλέον.) 
Α.Π. 695/2001 (Ίδια περίπτωση με την προηγούμενη). Α.Π.Τμ.Β΄ 53/1994 (Περικοπή από 
εισπράκτορα πρόσθετης αμοιβής που δινόταν τακτικά, ανελλιπώς και χωρίς κανένα περιορισμό σε 
αυτόν και τους λοιπούς συναδέλφους του και είχε ενσωματωθεί στο μισθό τους.)  Εφ.Θεσ. 1763/1995 
(Περικοπή από γεωπόνο πρόσθετης αποζημίωσης που προβλεπόταν και από τη Σ.Σ.Ε.) Α.Π. 1301/2013 
(Περίπτωση ομαδικής ασφάλισης από τον εργοδότη του προσωπικού επιχείρησης, που, συνάπτοντας 
γνήσια σύμβαση υπέρ τρίτου, αναλαμβάνει να καλύπτει ο ίδιος, ολικώς ή μερικώς το ασφάλιστρο. Αν 
η ασφάλιση αυτή αποτελέσει όρο της μεταξύ αυτού και των μισθωτών εργασιακής σύμβασης, έχει το 
χαρακτήρα μισθολογικής παροχής, που συνίσταται στο δικαίωμα προσδοκίας την οποία αποκτά ο 
εργαζόμενος, έως ότου πληρωθούν οι προϋποθέσεις της σύμβασης ασφάλισης για την είσπραξη ενός 
εφάπαξ χρηματικού ποσού.)  

231  Α.Κ. άρθ. 659. Α.Π. 1567/1999 (Eφόσον δεν συμφωνήθηκε ρητά ή σιωπηρά η μη καταβολή 
ιδιαίτερης αμοιβής και δεν προσδιορίστηκε η ιδιαίτερη αμοιβή, δικαιούται ο μισθωτός να ζητήσει ως 
τέτοια το συνηθισμένο μισθό, δηλ. εκείνον που θα έπαιρνε άλλος μισθωτός που παρέχει την ίδια 
εργασία, στον ίδιο τόπο και χρόνο και κάτω από τις ίδιες συνθήκες. Περίπτωση πρόσθετης εργασίας σε 
δημοσιογράφο.) Α.Π.Τμ.Β΄ 2048/1990 (Άρνηση καθαρίστριας να παράσχει εργασία καθαριότητας σε 
κοινόχρηστους χώρους, εκτός των συμβατικών της υποχρεώσεων.) Εφ.Αθ. 1670/1998. Α.Π. 669/2008. 
(Εφετείο και ο Άρειος Πάγος έκριναν ότι προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικού στο Υπουργείο 
Εθνικής Άμυνας εδικαιούτο πρόσθετη αμοιβή για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ήταν 
επιφορτισμένος με πρόσθετα καθήκοντα). Εφ.Λαρ. 197/2002 («Λαντζέρα» που απασχολείται με τη 
συναφή εργασία του καθαρισμού καταστήματος δεν δικαιούται πρόσθετης αμοιβής). Α.Π. 1431/2002, 
1953/2007, 639/2008. 

232 Α.Π. 1284/2013 (Κατόπιν των Π.Δ. 180/2004 και 81/2003 και της Κοινοτικής Οδηγίας 1999/70/ΕΚ,  
η «Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» μετέτρεψε τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου, που πληρούσαν 
τις προϋποθέσεις του νόμου, σε συμβάσεις αορίστου χρόνου, καταρτίζοντας νέες αορίστου χρόνου, 
αλλά με δυσμενέστερους όρους εργασίας, μείωση του ωραρίου και συνακόλουθα μείωση των 
αποδοχών.) Βλ. και σημ. 297. 
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μονομερούς μεταβολής του είδους αυτού, συνιστά η ανάθεση στον εργαζόμενο από τον 

τρίτο (δεύτερο εργοδότη) υποδεέστερων καθηκόντων σε σχέση με τα συμβατικά του 

καθήκοντα στον αρχικό εργοδότη (συνήθως με μείωση αποδοχών), αλλά και, κατά την 

επιστροφή του εργαζόμενου στον αρχικό εργοδότη, η ανάθεση σε αυτόν καθηκόντων 

υποδεέστερων, σε σχέση με αυτά που εκτελούσε πριν το δανεισμό233. 

6.4. Μονομερής βλαπτική μεταβολή με ηθική ζημία 

Η μονομερής εκ μέρους του εργοδότη μεταβολή όρων εργασίας χαρακτηρίζεται 

ως βλαπτική και όταν επιφέρει αμέσως ή εμμέσως ηθική ζημία τον εργαζόμενο, δηλαδή 

μείωση της τιμής, της υπόληψης και της επαγγελματικής του αξίας κατά τρόπο που τον 

εκθέτει στους συναδέλφους του ή και στο ευρύτερο επαγγελματικό και κοινωνικό του 

περιβάλλον234. Ο εργοδότης, άλλωστε, έχει υποχρέωση να σέβεται την προσωπικότητα 

την τιμή και την αξιοπρέπεια του εργαζόμενου235 και οφείλει αφενός να λαμβάνει τα 

προσήκοντα μέτρα που θα τον προστατέψουν από προσβολή τους, αφετέρου να απέχει 

από προσβλητικές προς αυτές ενέργειες (Κουκιάδης, 2012α:50 επ.· Βεργής, 2006). 

Σε πολλές των περιπτώσεων υλικής βλάβης μπορεί να εγερθεί αξίωση περί 

αμέσου ή εμμέσου ηθικής βλάβη, κυρίως, όταν η μονομερής μεταβολή αφορά την 

ανάθεση καθηκόντων και τη θέση του μισθωτού στην εκμετάλλευση.  

Ως περιπτώσεις ηθικής βλάβης ενδεικτικά αναφέρουμε: 

• την αλλαγή θέσης ή τη μετάθεση τη μη επιβεβλημένη για λόγους 

προσφορότερης οργάνωσης της εκμετάλλευσης και καλύτερης αξιοποίησης της 

εργασίας και την ανάθεση νέων καθηκόντων μη συμβατών με τα προσόντα του 

                                                           
233 Α.Π. 719/2013. Α.Π. 1157/2009 (Περίπτωση εργαζόμενης σε ξενοδοχειακή εταιρεία. Η εργοδότρια 

εταιρεία τη δάνεισε σε ομόλογή της για την τουριστική περίοδο 2003. Η εταιρεία, όμως, η οποία την 
απασχόλησε για την περίοδο αυτή της ανέθεσε υποδεέστερα καθήκοντα καθαρίστριας αντί βοηθού 
προϊσταμένης ορόφων). 

234 Α.Π.Τμ.Β΄ 15/1999 (Εργαζόμενος προσελήφθη από την Α.Ε. του Καζίνο της Πάρνηθας ως τεχνικός 
παιγνίων. Κατόπιν αξιολόγησης της εταιρείας και αναδιοργάνωσής της, προσελήφθη με νέα σύμβαση 
εργασίας ως τεχνικός παιγνίων, αλλά για  τρία έτη τού ανατέθηκαν καθήκοντα τεχνικού υποδιευθυντή, 
τα οποία στη συνέχεια του αφαιρέθηκαν. Το Εφετείο έκρινε ότι δεν επρόκειτο περί μονομερούς 
βλαπτική μεταβολής της σύμβασής του. Ο Άρειος Πάγος παρέπεμψε την υπόθεση στο Εφετείο για νέα 
κρίση, γιατί έκρινε ότι το Εφετείο είχε παραλείψει να μνημονεύσει και να εξειδικεύσει τα καθήκοντα 
που κάθε φορά εκτελούσε ο εργαζόμενος και δεν είχε διερευνήσει τους λόγους που επέβαλαν την 
αλλαγή των καθηκόντων του και τυχόν ηθική του βλάβη εξ αυτής.) Α.Π. 456/1975. Εφ.Λαρ. 407/2008. 

235 Προκύπτει από την παρεπόμενη υποχρέωση του εργοδότη περί πρόνοιας. Σ. άρθ. 5 παρ. 1 και άρθ. 22 
παρ. 1. Βλ. σελ. 121. Α.Π. 605/1996, 1285/2010. Μον.Πρωτ.Λαρ. 388/2011. Μον.Πρωτ.Θεσ. 
30270/2004. 
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εργαζόμενου, γεγονός που αφενός του στερεί τη δυνατότητα επαγγελματικής 

του βελτίωσης, αφετέρου τον μειώνει επαγγελματικά 236,  

• την αφαίρεση καθηκόντων και αρμοδιοτήτων ή τον υποβιβασμό με ανάθεση 

υποδεέστερων καθηκόντων, ιδιαίτερα, όταν, στην αρχική θέση του εργαζόμενου 

τοποθετήθηκε υφιστάμενός του ή γενικά άλλος υπολειπόμενος αυτού ως προς 

τυπικά ή ουσιαστικά προσόντα, έστω και  αν η αλλαγή αυτή συμβαίνει κατά την 

επιστροφή μισθωτού από απόσπαση ή μετάθεσή του ή κατόπιν οργανωτικής 

αναδιάρθρωσης της εκμετάλλευσης 237 . Οι αλλαγές αυτές ελέγχονται αν 

                                                           
236 Α.Π. 1222/2004 (Μετάθεση υπαλλήλων της Δ.Ε.Η. σε θέση χωρίς ουσιαστικό αντικείμενο. Ηθική 

τους βλάβη λόγω στέρησης της δυνατότητας για αξιοποίηση και βελτίωση των ειδικών γνώσεων και 
της πείρας τους αλλά και μείωση της επαγγελματικής τους φήμης και υπόληψης.) Α.Π. 313/2011 (Η 
ενάγουσα είχε προσληφθεί από εταιρεία, η οποία, κατόπιν σύμβασης με τη Διοίκηση του Αεροδρομίου 
Αθηνών, είχε αναλάβει την υπηρεσία φύλαξης αποσκευών. Επειδή η υπάλληλος προσέφυγε στην 
Επιθεώρηση Εργασίας διεκδικώντας δικαιώματά της, απομακρύνθηκε από τη θέση της και 
τοποθετήθηκε σε τμήμα απομονωμένο από τις υπόλοιπες δραστηριότητες της εταιρείας). 

237 Α.Π. 87/2010 (Υποβιβασμός αναπληρωτή νομικού συμβούλου Α.Ε. σε θέση απλού δικηγόρου, με 
δραστική μείωση των αποδοχών του.). Α.Π. 1369/2009 (Το Διοικητικό Συμβούλιο Ένωσης Γεωργικών 
Συνεταιρισμών απάλλαξε προϊστάμενο από το καθήκοντά του και του ανέθεσε υποδεέστερα 
καθήκοντα, πριν από τη λήξη της τριετούς θητείας του.). Α.Π. 1695/2007, 1306/2005. (Υποβιβασμός 
προϊσταμένου πριν τη λήξη της θητείας του. Προσβολή της προσωπικότητάς του, διότι εμφανίζεται ως 
μη ικανός για άσκηση καθηκόντων προϊσταμένου.). Α.Π. 224/1998 (Υποβιβασμός μισθωτών από τη 
θέση του πλοηγού της Διώρυγας της Κορίνθου στη θέση του κυβερνήτη ρυμουλκού και μείωση των 
αποδοχών τους.). Α.Π. 1306/2005. Εφ.Αθ. 3210/2003. Εφ.Πειρ. 476/1999 (Υποβιβασμός μισθωτού που 
αρχικά προσελήφθη ως ειδικός σύμβουλος με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου από ΝΠΔΔ. Α.Π. 1414/2001 
Α.Π. 8078/2000 (Τοποθέτηση διευθύντριας περιοδικού σε υποδεέστερη θέση συμβούλου εκδόσεως). 
Εφ.Αθ. 1575/2012 (Υποβιβασμός υπαλλήλου ασφαλιστικής εταιρείας. Η εργοδότρια εταιρεία 
επικαλέστηκε μικρή πειθαρχική ποινή που είχε επιβληθεί στον υπάλληλο.) Α.Π. 17/1999 
(Δημοσιογράφος σε διευθυντική θέση αποσπάστηκε σε γραφείο Τύπου του εξωτερικού, όπου 
τοποθετήθηκε σε υποδεέστερη θέση.) Εφ.Αθ. 493/2012 (Περίπτωση τραπεζικού υπαλλήλου. Είχε 
προσληφθεί από την Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδας, προκειμένου να παράσχει τις υπηρεσίες του σε 
διευθυντική θέση σε θυγατρικές της στο εξωτερικό. Τοποθετήθηκε ως διευθυντής διεύθυνσης στη 
θυγατρική της Εμπορικής Τράπεζας στη Βουλγαρία. Δεν ανανεώθηκε η άδεια παραμονής του εκεί και 
αναγκάστηκε να επιστρέψει στην Ελλάδα, προκειμένου να είναι δυνατή η επιστροφή του στη 
Βουλγαρία, όπου όμως του ζητήθηκε να παράσχει υπηρεσίες ως απλός υπάλληλος με σημαντική 
μείωση των αποδοχών του. Ο ενάγων αρνήθηκε. Εναγόμενες είναι και οι δύο Τράπεζες, η Εμπορική 
Τράπεζα της Ελλάδας και η θυγατρική της στη Βουλγαρία. Το δικαστήριο έκρινε ότι δεν είναι 
αναγκαίο να αναφέρονται λεπτομερώς τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του υποβιβαζόμενου, όταν 
προκύπτει καταφανώς ο υποβιβασμός του χωρίς αποχρώντα λόγο. Σύγκριση τυπικών και ουσιαστικών 
προσόντων απαιτείται σε περίπτωση διεκδίκησης θέσης από περισσότερους του ενός υποψηφίους.) 
Α.Π. 251/2008 (Επί αφαίρεσης καθηκόντων από τον εργαζόμενο, πρέπει να διευκρινίζεται στην 
απόφαση αν τα υπόλοιπα καθήκοντα ήσαν επουσιώδη σε σχέση με τα αφαιρεθέντα, αν λόγω της 
αφαίρεσης των τελευταίων μεταβλήθηκαν προς το χειρότερο οι οικονομικοί κ.λπ. όροι της σύμβασης 
εργασίας της και κατά ποιο τρόπο, βάσει του είδους και του χαρακτήρα των υπολοίπων καθηκόντων, 
εθίγη από την αφαίρεσή τους η επαγγελματική υπόληψη και αξία του μισθωτού). Α.Π. 13/2012 
(Αφαίρεση διευθυντικής θέσης από το Δ.Σ. της Ε.Ρ.Τ. και ανάθεση υποδεέστερων καθηκόντων για 
πολιτικούς λόγους). Α.Π. 674/1991 (Δυσμενής απόσπαση με υποβιβασμό καθηκόντων υπαλλήλου του 
Υπουργείου Γεωργίας με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου που κατείχε διευθύνουσα θέση, ύστερα 
από αλλαγή της διοίκησης και επειδή θεωρήθηκε πρόσωπο εμπιστοσύνης της προηγούμενης 
διοίκησης.) Α.Π. 565/2009 (Αφαίρεση καθηκόντων προϊσταμένου από υπάλληλο του Ο.Τ.Ε. και 
ανάθεση σε αυτόν καθηκόντων αναντίστοιχων προς τα προσόντα του, εξαιτίας του ότι δεν 
δικαιολόγησε πληρωμές προς προμηθευτές τις οποίες θεώρησε υπερβολικές.) Α.Π. 753/2010 (Ανάθεση 
υποδεέστερων καθηκόντων σε υπάλληλο Τράπεζας ύστερα από μετάθεσή της.) Α.Π. 48/2010, 
746/2010. Α.Π. 1143/2012, 1221/2013, 1138/2010, 1426/2004. Μον.Πρωτ.Θεσ. 1490/2009. Α.Π. 
180/2010, 1205/2009, 804/2006. Α.Π. 13/2012, 1028/2012. Εφ.Αθ. 493/2012, 1575/2012, 6716/2001. 
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επιφέρουν ηθική βλάβη στον εργαζόμενο, ακόμα και αν προβλέπονται από τη 

σύμβαση ή το νόμο238. 

• την παράλειψη προαγωγής σε θέση προϊσταμένου, την οποία καταλαμβάνει 

συνάδελφός του, εφόσον συντρέχουν και λοιπά πραγματικά περιστατικά που, σε 

συνδυασμό με την καταφανή υπεροχή του παραλειφθέντος, θεμελιώνουν την 

υπέρβαση από πλευράς εργοδότη των ορίων του άρθ. 281 του Α.Κ.239, 

• την καταχρηστική από τον εργοδότη άσκηση του δικαιώματος της καταγγελίας 

της εργασιακής σύμβασης του μισθωτού, για λόγους εκδίκησης ή εχθρότητας 

και με προσβολή της προσωπικότητας του μισθωτού, σε βάρος του οποίου 

ασκείται το δικαίωμα αυτό240,  

• την κοινοποίηση προσωπικών στοιχείων των εργαζόμενων, ιδιαίτερα όταν αυτό 

γίνεται ως αντίποινα σε διεκδικήσεις τους241. 

Σε περιπτώσεις του είδους αυτού, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη υλικής 

βλάβης, κρίνεται ότι ο εργαζόμενος μπορεί να εγείρει αξίωση για ηθική βλάβη, όταν η 

εργοδοτική απόφαση δεν εδράζεται σε συμβατική ρύθμιση ή/και σε αποχρώντα λόγο 

που να αφορά το πρόσωπο του μισθωτού (π.χ. πλημμελής άσκηση καθηκόντων242) ή το 

καλώς εννοούμενο συμφέρον της επιχείρησης 243 ή όταν δεν λαμβάνονται υπόψη τα 

                                                           
238 Α.Π.Τμ.Β΄224/1990. 
239 Α.Π.(Ολ) 32/2002 (Ο έλεγχος της παράλειψης προαγωγής υπαλλήλου γίνεται με το άρθ. 281 Α.Κ. 

(όταν ο κανονισμός εργασίας του εργοδότη έχει ισχύ νόμου) ή το άρθ. 207 Α.Κ. (όταν ο κανονισμός 
εργασίας του εργοδότη έχει ισχύ σύμβασης) αλλά κατ’ ουσίαν με το ίδιο νομικό κριτήριο, της 
αντίθεσης ή μη της παράλειψης προς τις αρχές της καλής πίστης και ειδικότερα της καταφανούς ή όχι 
υπεροχής τους παραλειφθέντος ως προς τα υπηρεσιακά προσόντα έναντι του προαχθέντος ή 
προαχθέντων συναδέλφων του). Α.Π. 588/2009 (Μη ανάθεση στον ενάγοντα της θέσης Διευθυντή στο 
ιδιωτικό Σχολείο του εργοδότη και επιλογή αντ' αυτού νεότερου καθηγητή, διότι ο πρώτος προέβη σε 
οικονομικές διεκδικήσεις.) Α.Π.(Ολ.) 6/2002 (Εργαζόμενος σε Τράπεζα προσέβαλε απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου της, βάσει της οποίας προσελήφθη προσωπικό και ενετάχθη σε βαθμό 
υψηλότερο του εισαγωγικού κατά παράλειψή του.) Α.Π. 1237/1999. Εφ.Λαρ. 408/2002. 

240 Εφ.Δωδ. 263/2003 (Ο ενάγων προσελήφθη από τον εναγόμενο ως πωλητής με σύμβαση εργασίας 
αορίστου χρόνου. Μετά είκοσι περίπου χρόνια και λίγο πριν τη συνταξιοδότησή του ο εναγόμενος 
κατήγγειλε τη σύμβαση εργασίας για λόγους εκδίκησης, επειδή ο ενάγων διεκδίκησε με προσφυγή 
στην Επιθεώρηση Εργασίας την καταβολή αυξήσεων στις τακτικές αποδοχές του.) Εφ.Θεσ. 831/1995 
(Άκυρη καταγγελία σύμβασης εργασίας μισθωτών, επειδή συμμετείχαν σε στάση εργασίας.) 

241 Εφ.Πειρ. 751/2012 (Υπάλληλος ταχυμεταφορών διαμαρτυρήθηκε στην Επιθεώρηση Εργασίας για την 
καθυστέρηση καταβολής μισθών της. Ως αντίποινα, η εργοδότρια Εταιρεία την υποβάθμισε και από 
πωλήτρια την τοποθέτησε στο τμήμα γραμματειακής υποστήριξης, χωρίς συγκεκριμένο εργασιακό 
αντικείμενο και με μείωση των αποδοχών της. Η εργαζόμενη απηύθυνε εξώδικη διαμαρτυρία προς την 
εργοδότρια εταιρεία. Η εξώδικη διαμαρτυρία της εργαζόμενης, που εμπεριείχε προσωπικά και 
οικονομικά της δεδομένα, αναρτήθηκε σε εμφανές σημείο της εταιρείας.) 

242  Εφ.Αθ. 1677/1995 (Περίπτωση υποβιβασμού προϊσταμένου σε απλό υπάλληλο, ύστερα από 
πειθαρχική ποινή την οποία υπέβαλε το Διοικητικό Συμβούλιο Οργανισμού, ενώ ο Κανονισμός δεν 
προέβλεπε ως πειθαρχική ποινή τον υποβιβασμό προϊσταμένου σε υπάλληλο.) 

243 Α.Π. 746/2010. (Ανάθεση σε υπάλληλο υποδεέστερων καθηκόντων και στέρηση του δικαιώματος 
βαθμολογικής εξέλιξης, κατόπιν αναδιάρθρωσης της υπηρεσίας της, ενώ υπήρχε δυνατότητα να 
απασχοληθεί σε θέση με καθήκοντα ανάλογα των αρχικών της και ενώ συνάδελφοί της χωρίς 
προηγούμενη εμπειρία στα καθήκοντά της, τοποθετήθηκαν σε θέση αντίστοιχη της αρχικής δικής της.) 
Βλ. σημ. σελ. 66 και σημ. 193.  
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εύλογα συμφέροντα και οι εύλογες προσδοκίες του εργαζόμενου αλλά και των λοιπών 

συναδέλφων του, ώστε η σχετική απόφαση να επιβληθεί σε αυτόν στον οποίο θα 

επιφέρει τη λιγότερη υλική ή ηθική βλάβη (π.χ. σε νεότερο εργαζόμενο ή σε 

εργαζόμενο χωρίς οικογενειακές υποχρεώσεις) 244. Κατεξοχήν, βέβαια, στοιχειοθετείται 

η περίπτωση της ηθικής βλάβης, όταν καταφανεί πρόθεση του εργοδότη για απαξίωση 

ικανού υπαλλήλου, από μεροληψία λόγω εμπάθειας (π.χ. εκδίκηση 245) ή/και με τη 

σκοπιμότητα εξαναγκασμού του εργαζόμενου σε παραίτηση από την εργασία του246, 

ώστε να μην υποχρεούται ο εργοδότης να του καταβάλει τη νόμιμη αποζημίωση.  

Στις περιπτώσεις ηθικής βλάβης του μισθωτού, οι εργοδοτικές αποφάσεις είναι 

καταχρηστικές κατά την έννοια του άρθ. 281 του Α.Κ., εφόσον συνιστούν παράνομη ή 

και βάναυση προσβολή της προσωπικότητας του εργαζόμενου247, ανεξαρτήτως αν είναι 

αποτέλεσμα δόλιας προαίρεσης ή όχι.  Αρκεί να δημιούργησαν συνθήκες τέτοιες, ώστε 

καλόπιστα και αντικειμενικά να μην είναι δυνατή η εκπλήρωση των υποχρεώσεων του 

εργαζόμενου248 με αμοιβαία κατανόηση και συνεργασία ή να επέφεραν τέτοια ηθική 

μείωσή του, ώστε να είναι πλέον δυσχερής η συνέχιση της εργασίας. Δυσχερής 

καθίσταται η συνέχιση παροχής εργασίας και στην περίπτωση απαξιωτικής ή και 

εξευτελιστικής συμπεριφοράς εργοδότου ή νομίμου εκπροσώπου του προς 

εργαζόμενο249.  

                                                           
244 Α.Π. 46/2001. Α.Π. 63/2012 (Δυσμενής μετακίνηση σε άλλη θέση με δυσμενέστερο ωράριο για 

υπάλληλο μητέρα ανήλικου τέκνου, χωρίς τούτο να επιβάλλεται από τις ανάγκες του εργοδότη.) 
245 Α.Π. 313/2011, βλ. σημ. 236. Εφ.Αθ. 770/1995 (Οδηγός αυτοκινήτου προσελήφθη από Οργανισμό με 

μηνιαίο μισθό, πλήρες ωράριο και πενθήμερη εργασία. Στη συνέχεια και επειδή ο συγκεκριμένος 
μισθωτός προσήλθε σε δίκη για καταβολή εισφορών ΙΚΑ ως μάρτυρας εναντίον του Οργανισμού, 
περιορίστηκε ο χρόνος εργασίας του σε ελάχιστα ημερομίσθια.) Α.Π. 588/2009, βλ. σημ. 239. 

246 Α.Π. 1839/2008. 
247  Εφ.Θεσ. 1764/1999 (Υβριστική και βάναυση συμπεριφορά εργοδότριας ιδιοκτήτριας βιοτεχνίας 

ενδυμάτων προς εργάτριά της, μετά την επιστροφή της από την άδεια λοχείας της, προκειμένου να την 
εξωθήσει σε οικειοθελή αποχώρηση, καθόσον πριν από την παρέλευση ενός έτους από τον τοκετό δεν 
μπορούσε να την απολύσει. Προς το σκοπό αυτό, της αφαίρεσε τη γαζωτική μηχανή και την άφησε να 
κάθεται στην καρέκλα, χωρίς να κάνει τίποτε έως τη λήξη του ωραρίου της, της απαγόρευσε να μιλάει 
και να συντρώγει με το υπόλοιπο προσωπικό.) Α.Π. 746/2010.  

248 Α.Π. 63/2012 (Δυσμενής μετακίνηση σε άλλη θέση με δυσμενέστερο ωράριο για την υπάλληλο 
μητέρα ανήλικου τέκνου, χωρίς τούτο να επιβάλλεται από τις ανάγκες του εργοδότη.) 

249 Α.Π. 605/1996 (Προκειμένου να τον εξαναγκάσει σε παραίτηση η εργοδότρια ιατρικό επισκέπτη, τον 
κατηγόρησε για παράνομη παρακράτηση του αυτοκινήτου το οποίο του είχε διαθέσει, δυσφήμηση των 
προϊόντων της, υπεξαίρεση χρημάτων και πλημμελή άσκηση καθηκόντων). Α.Π. 1839/2008. (Μετά το 
θάνατο του εργοδότη, ο αδελφός του που τον διαδέχθηκε επέβαλε σε υπάλληλο πρόσθετα καθήκοντα, 
χωρίς πρόσθετη αμοιβή. Όταν ο υπάλληλος διεκδίκησε την πρόσθετη αμοιβή του, ο εργοδότης του 
δημιούργησε δυσμενές έως αφόρητο κλίμα, απευθύνοντάς του μεταξύ άλλων έντονα επικριτικές 
παρατηρήσεις, όσον αφορά τον τρόπο άσκησης των καθηκόντων του αλλά και την τιμιότητά του, 
προκειμένου να τον εξαναγκάσει σε παραίτηση.)  Α.Π. 1426/2004 (Χειριστής πρέσας και υπεύθυνος 
εργοταξίου διαμαρτυρήθηκε στην εργοδότρια εταιρεία, επειδή οι μηνιαίες του αποδοχές υπολείπονταν 
της συλλογικής σύμβασης εργασίας και της διαιτητικής απόφασης. Ως αντίδραση, ο νόμιμος 
εκπρόσωπος της εταιρείας, επιδόθηκε σε συστηματική προσπάθεια σπίλωσης της τιμής και υπόληψης 
του εργαζόμενου του ως ατόμου και υπαλλήλου-στελέχους της εταιρείας, αποκαλώντας τον αυθαίρετα 
ενώπιον τρίτων «κλέφτη».) Μον.Πρωτ.Λαρ. 388/2011. Α.Π. 1479/2002. Α.Π.Τμ.Β΄ 969/1991 (Ο 
διευθυντής και εκπρόσωπος εταιρείας φερόταν σε εργαζόμενο με ειρωνική και καταφρονητική 
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6.5. Μονομερείς εργοδοτικές αποφάσεις που δεν συνιστούν 

μονομερή βλαπτική μεταβολή 

Δεν αποτελεί, μονομερή βλαπτική μεταβολή οποιαδήποτε αλλαγή όρου 

σύμβασης, διότι ο εργοδότης «μπορεί να μεταβάλει μονομερώς τους όρους της παροχής 

εργασίας, έστω και σε βάρος του μισθωτού, όταν το δικαίωμα αυτό παρέχεται από την 

ατομική σύμβαση εργασίας ή από διάταξη νόμου ή συλλογικής συμβάσεως ή διαιτητικής 

αποφάσεως» ή από τον κανονισμό ή οργανισμό εργασίας250. Κατ’ εξαίρεση, όμως, οι 

ευνοϊκότεροι για τους μισθωτούς όροι της ατομικής σύμβασης υπερισχύουν τυχόν 

δυσμενέστερων κανονιστικών όρων συλλογικής σύμβασης εργασίας251. Πέραν τούτου, 

η σύγκριση μεταξύ ατομικής και συλλογικής σύμβασης εργασίας δεν γίνεται με βάση 

υποκειμενικές εκτιμήσεις ή επιθυμίες συγκεκριμένου μισθωτού αλλά με αντικειμενικά 

κριτήρια. Στην περίπτωση δηλαδή εργαζόμενου που ισχυρίζεται ότι υπέστη μονομερή 

βλαπτική μεταβολή, προκειμένου να διαπιστωθεί αν όντως συμβαίνει αυτό, συγκρίνεται 

το καθεστώς υπό το οποίο παρείχε την εργασία του ο εργαζόμενος πριν τη μεταβολή με 

εκείνο που διαμορφώθηκε μετά την επιβολή της μεταβολής 252 , και όχι το μετά τη 

μεταβολή καθεστώς εργαζόμενου με εκείνο συναδέλφων του. Σε ορισμένες, όμως, 

περιπτώσεις είναι αναγκαία και η σύγκριση αυτή (π.χ. επί παράλειψης προαγωγής 

εργαζόμενου, όταν πρόκειται για διαδικασία κρίσεων με συγκεκριμένο πλαίσιο253 ή επί 

προνομιακής μεταχείρισης εργαζόμενου, αντίθετα προς κανονισμό εργασίας254). 

Θέμα μονομερούς βλαπτικής μεταβολής των όρων εργασίας δεν υπάρχει και στην 

περίπτωση κατά την οποία ο εργοδότης δεν προβαίνει σε δυσμενέστερη τροποποίηση 
                                                                                                                                                                          

διάθεση. Έκανε εις βάρος του «καζούρα», για να διασκεδάσει, τον αποκαλούσε με υβριστικούς και 
απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς και του έδινε καταφρονητικά χτυπήματα στον αυχένα.) Εφ.Λαρ. 
419/2012 (Η ενάγουσα προσελήφθη ως υπάλληλος γραφείου από επιχείρηση εμπορίας ηλεκτρονικών 
στοιχείων και συστημάτων, αλλά στη συνέχεια της ζητήθηκε να παράσχει χειρωνακτική εργασία, ως 
εργάτρια συσκευασίας, παρότι ήταν έγκυος. Στη νέα της εργασία έπρεπε να στέκεται όρθια, σε χώρο 
χωρίς γραφεία και παράθυρα. Όταν αρνήθηκε να εργαστεί υπό τις συνθήκες αυτές και παρουσιάστηκε 
στην αρχική της θέση, εκδιώχθηκε από στέλεχος της επιχείρησης, με υβριστικούς και ταπεινωτικούς 
χαρακτηρισμούς.) 

250 Α.Π. 2170/2007,  1150/1989,  1319/1998, 1151/1989. Εφ.Αθ. 7632/2001, βλ. σημ. 254. Εφ.Λαρ. 
172/2010. Α.Π. 772/1989 (Δεν υφίσταται μονομερής βλαπτική μεταβολή, αν κατά παράβαση του 
κανονισμού ανατίθενται καθήκοντα από γενικό διευθυντή, τα οποία στη συνέχεια αφαιρούνται.)  

251 Ν. 3239/1955 άρθ. 3 παρ. 1. 
252 Α.Π. 1150/1989. 
253 Α.Π. 746/2010. Εφ.Λαρ. 4/2013. Εφ.Αθ. 493/2012. 
254  Εφ.Αθ. 7632/2001 (Γίνεται δεκτό ότι ο Κανονισμός Εργασίας του Προσωπικού αποτελεί 

συμπλήρωση της ατομικής σύμβασης εργασίας. Η ενέργεια του Κανονισμού είναι επιτακτική και 
αναγκαστική και επομένως δεν είναι δυνατό με ατομική σύμβαση εργασίας να επιχειρηθεί πιο ευνοϊκή 
ρύθμιση με μισθωτό σε ζητήματα που ρυθμίζονται από τον Κανονισμό και αφορούν τις σχέσεις 
εργασίας … Έτσι συμφωνία του εργοδότη με το μισθωτό να τον προαγάγει, παρά τους ορισμούς του 
Κανονισμού, διαταράσσει αμέσως τα δικαιώματα της επαγγελματικής εξέλιξης των άλλων μισθωτών, 
που έχουν αξίωση ο εργοδότης να τηρεί τις διατάξεις του Κανονισμού, ο οποίος περιορίζει στην 
περίπτωση αυτή το διευθυντικό δικαίωμα του εργοδότη.) 
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των όρων εργασίας μισθωτού, αλλά αρνείται να δεχθεί τις προσφερόμενες υπηρεσίες 

του. Κατ’ αρχήν ο εργοδότης δεν υποχρεούται να απασχολεί το μισθωτό, εκτός από 

αντίθετη συμφωνία. Η μη αποδοχή δε των υπηρεσιών του μισθωτού τού επιφέρει μόνο 

τις συνέπειες της υπερημερίας (Α.Κ. άρθ. 656), εφόσον η κατ’ αρχήν νόμιμη άρνηση 

του εργοδότη να αποδεχθεί προσηκόντως προσφερόμενες υπηρεσίες μισθωτού δεν 

υπερβαίνει προφανώς τα όρια του άρθ. 281 του Α.Κ.  

Δεν υπάγεται στις διατάξεις του άρθ. 7 του Ν. 2112/1920 περί μονομερούς 

μεταβολής των όρων της σύμβασης η αθέτηση από τον εργοδότη συμβατικών του 

υποχρεώσεων, όπως η καθυστέρηση καταβολής μισθού255, εκτός εάν αποσκοπεί στον 

εξαναγκασμό του εργαζόμενου σε παραίτηση256, η άρνηση χορήγησης στο μισθωτό της 

νόμιμης κατ’ έτος άδειάς του257, η μη καταβολή εισφορών στο Ι.Κ.Α.258. Γενικότερα, 

δεν αποτελεί μονομερή βλαπτική μεταβολή η παροδική δυσχέρεια του εργοδότη όσον 

αφορά την πλήρη εκπλήρωση των υποχρεώσεών του προς τους εργαζόμενους, ενώ και 

μόνη η άκυρη καταγγελία σύμβασης είτε για τυπικούς λόγους είτε λόγω παράβασης του 

άρθ. 281 Α.Κ. δεν συνιστά καθεαυτή προσβολή της προσωπικότητας του εργαζόμενου, 

ώστε να θεμελιώσει αξίωσή του για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, αν 

                                                           
255 Α.Π. 1203/1998 (Καθυστέρηση καταβολής μισθού σε τηλεφωνήτρια, εργαζόμενη σε κλινική, που δεν 

οφειλόταν σε κακοβουλία αλλά στη μη έγκαιρη καταβολή των νοσηλίων από τα ασφαλιστικά ταμεία.) 
Εφ.Πειρ. 560/2010 (Καθυστέρηση καταβολής μισθού, εξαιτίας οικονομικών δυσχερειών της 
εργοδότριας εισαγωγικής-εξαγωγικής εταιρείας ενδυμάτων.) Εφ.Πατ. 1156/2002. 

256 Μον.Πρωτ.Θεσ. 734/2013. (Κρίθηκε ότι συνιστά μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας εκ 
μέρους της εναγόμενης εταιρείας η μη καταβολή μισθού για χρονικό διάστημα επτά μηνών, διότι 
μεταξύ άλλων έγινε με πρόθεση να παραιτηθεί ο μισθωτός από την εργασία του. Άλλωστε, όταν ο 
μισθωτός διαμαρτυρήθηκε για τη μη καταβολή των δεδουλευμένων αποδοχών του, η εναγόμενη 
εταιρεία τον ενημέρωσε ότι προτίθεται να καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας του και του πρότεινε την 
τμηματική καταβολή της οφειλόμενης αποζημίωσης απόλυσης.) Α.Π. 381/2012 (Μόνη η μη καταβολή 
των δεδουλευμένων, ακόμα και αν είναι μακροχρόνια, δεν αρκεί για να θεμελιώσει την έννοια της 
βλαπτικής μεταβολής των όρων εργασίας. Πρέπει να αποδεικνύεται ότι η βλαπτικότητα οφείλεται σε 
πρόθεση του εργοδότη να εξαναγκάσει το μισθωτό σε παραίτηση. Στην προκειμένη περίπτωση, οι 
ενάγοντες δεν εξέθεσαν πραγματικά περιστατικά που να αποδεικνύουν δόλια και μεθοδευμένη 
ενέργεια της εναγόμενης εταιρείας να τους εξαναγκάσει σε παραίτηση, μέσω της καθυστέρησης 
καταβολής μισθού.) 

257 Α.Ν. 539/1945 άρθ. 5 παρ. 1, Ν.Δ. 3755/1957 άρθ. 3.  Εφ.Λαρ. 3/2013: (Για τη θεμελίωση της 
αξίωσης εκ μέρους του μισθωτού για διπλασιασμό των αποδοχών της αδείας του σε περίπτωση που ο 
εργοδότης δεν του χορήγησε τη ζητηθείσα κανονική άδεια ανάπαυσης έως το τέλος του ημερολογιακού 
έτους, κατά το οποίο τη δικαιούται, δεν αρκεί απλώς η μη χορήγηση της άδειας εκ μέρους του 
εργοδότη, αλλά χρειάζεται και υπαιτιότητά του (άρθρ. 330 Α.Κ.). Απαιτείται δηλαδή ως προϋπόθεση η 
αίτηση του μισθωτού προς τον εργοδότη για τη χορήγηση της αδείας και η άρνηση του τελευταίου να 
τη χορηγήσει.) Α.Π. 1394/2006, 1392/2003. Σε εργαζόμενους που εργάζονται νομίμως τις Κυριακές 
(π.χ. φύλακες), ο εργοδότης οφείλει να παράσχει 24ωρη ανάπαυση άλλη εργάσιμη μέρα της 
εβδομάδας. Διαφορετικά, σύμφωνα με το άρθ. 904 του Α.Κ., έχει υποχρέωση να τους αποδώσει την 
ωφέλεια που αποκόμισε από την παράνομη αυτή απασχόλησή τους. Α.Π. 331/2003. 

258 Εφ.Αθ. 4040/2009 (Η μη καταβολή από τον εργοδότη των ασφαλιστικών εισφορών στο Ι.Κ.Α. που 
αφορούν εργαζόμενο δεν αποτελεί αδικοπραξία έναντι του εργαζόμενου, επειδή η συγκεκριμένη 
οφειλή, κατά τις διατάξεις του Α.Ν. 1846/1951, είναι έναντι του Ι.Κ.Α. και όχι έναντι του εργαζόμενου. 
Ο δε ισχυρισμός εργαζόμενου ότι παρέμεινε ανασφάλιστος είναι μη νόμιμος, καθόσον κατά τις 
διατάξεις του νόμου αυτού ο εργαζόμενος είναι ασφαλισμένος στο Ι.Κ.Α. σε όλη τη διάρκεια της 
εργασιακής σχέσης και ανεξάρτητα από την καταβολή, εμπρόθεσμη ή μη, των εισφορών στο Ι.Κ.Α.) 
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δεν επικαλείται, μεταξύ άλλων, τη μείωση της επαγγελματικής του υπόληψης και 

αξίας259. 

Περαιτέρω έχει κριθεί ότι δεν αποτελούν μονομερή βλαπτική μεταβολή όρου ή 

όρων σύμβασης περιπτώσεις όπως:  

• η περικοπή μισθολογικών προσαυξήσεων μισθωτού, όταν παύσει η αιτία 

χορήγησής τους, λόγω διαφοροποίησης των καθηκόντων του μισθωτού, 

προσαυξήσεων δηλαδή που χορηγούνται για ειδικό λόγο σχετιζόμενο με το είδος 

εργασίας μισθωτού ή τη θέση του στην επιχείρηση και οφείλονται μόνο για το 

χρόνο κατά τον οποίο συντρέχει η αιτία χορήγησής τους (π.χ. επίδομα θέσης, 

πριμ, φιλοδωρήματα)260  ή νομίμως χορηγούμενων261 οικειοθελών παροχών, περί 

των οποίων ο εργοδότης έχει επιφυλάξει για τον εαυτό του το δικαίωμα 

ανάκλησής τους και όταν δεν παραβιάζεται η αρχή της ισότητας και της 

αναλογίας, 

• ο υποβιβασμός υπαλλήλου στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης της υπηρεσίας του, 

σύμφωνα με τον κανονισμό της 262  ή η παράλειψη προαγωγής σε κάθε 

περίπτωση263, 

                                                           
259 Εφ.Πειρ. 2/2014. 
260 Α.Π. 997/2004 (Υπάλληλος Τραπέζης σε θέση ευθύνης κατόπιν αίτησής του μετατέθηκε σε άλλη 

υπηρεσία της Τράπεζας. Στη νέα του θέση δεν είχε καθήκοντα ευθύνης. Η εναγόμενη Τράπεζα είχε το 
δικαίωμα περικοπής του επιδόματος αυτού, το οποίο οφείλεται μόνο για το χρόνο κατά τον οποίο 
συντρέχει η αιτία χορήγησής του.) Α.Π. 1319/1998 και 997/2004 (Επίσης, περιπτώσεις περικοπής 
επιδόματος υπαλλήλου Τραπέζης κατόπιν μετάθεσης). Α.Π.Τμ.Β΄1703/1991 (Τοποθέτηση 
προϊσταμένου υπηρεσίας, ειδικότερα Λογιστηρίου, σε θέση προϊσταμένου τμήματος και περικοπή του 
επιδόματος που είχε ως προϊστάμενος Λογιστηρίου.) Α.Π.Τμ.Β΄ 1480/1990 (Περίπτωση μισθωτού που 
λάμβανε πριμ πωλήσεων. Στο πλαίσιο του διευθυντικού του δικαιώματος ο εργοδότης μετέβαλε την 
εργασιακή του θέση. Η χορήγηση του πριμ δεν ήταν συμβατή με τα καθήκοντα της νέας του θέσης). 
Α.Π.Τμ.Β΄ 1212/1990 (Περικοπή επιδόματος υπαλλήλου ασφαλιστικής εταιρείας, ύστερα από 
μετάθεσή του σε άλλη υπηρεσία, βάσει συμβατικού δικαιώματος της εργοδότριας εταιρείας. Δε 
θεωρείται, επίσης, μονομερής βλαπτική μεταβολή η περικοπή επιδόματος επί των πωλήσεων (πριμ), 
στην περίπτωση αλλαγής εργασιακής θέσης και εφόσον η νέα θέση δε δικαιολογεί τη χορήγησή του, 
διότι το πριμ δεν έχει χαρακτήρα τακτικών αποδοχών και δεν έχει υποχρέωση ο εργοδότης να το 
καταβάλλει ανεξαρτήτως επίτευξης στόχων.) Α.Π.Τμ.Β΄ 1480/1990 (Ανάλογη περίπτωση.) Α.Π. 
564/2011 (Περικοπή επιδόματος για έξοδα παράστασης από υπάλληλο της ΕΡΤ, όταν έπαυσε να ασκεί 
τα συναφή καθήκοντα.) Α.Π.Τμ.Β΄ 1703/1991 (Τοποθέτηση προϊσταμένου υπηρεσίας, ειδικότερα 
Λογιστηρίου, σε θέση προϊσταμένου τμήματος και περικοπή του επιδόματος που είχε ως προϊστάμενος 
Λογιστηρίου.) Α.Π.Τμ.Β΄ 1819/1990 (Περίπτωση υπαλλήλου επιχείρησης καζίνου, ο οποίος ύστερα 
από αλλαγή εργασιακής θέσης εξαιτίας αντισυμβατικής συμπεριφοράς, διεκδίκησε, μεταξύ άλλων, ως 
συμβατικό όρο ποσό από φιλοδωρήματα.) Α.Π. 228/1991 (Δεν αποτελεί μονομερή βλαπτική μεταβολή 
ο περιορισμός της εργασίας τις Κυριακές, εφόσον δεν αποτελεί συμβατικό όρο.) Α.Π. 1435/2006 
(Αντίθετα, κρίθηκε ως μονομερής βλαπτική μεταβολή η μείωση από τον εργοδότη της 
συμπεφωνημένης προμήθειας του μισθωτού επί των πωλήσεων.) 

261 Βλ. σελ. 71 και σημ. 218.  
262  Α.Π. 1046/2012 (Περίπτωση υπαλλήλου Τράπεζας, ο οποίος, στο πλαίσιο αναδιάρθρωσής της, 

αφενός μετακινήθηκε σε άλλο κατάστημα, αφετέρου υποβιβάστηκε.) Α.Π.Τμ.Β΄ 405/1998 (Δεν είναι 
καταχρηστική η άσκηση του διευθυντικού δικαιώματος στην περίπτωση τοποθέτησης συγκεκριμένου 
εργαζομένου ως προϊστάμενου τμήματος ή καταστήματος, μόνο από την παράλειψη αυτού να 
τοποθετήσει άλλο μισθωτό, ο οποίος υπερείχε του τοποθετηθέντος σε ουσιαστικά και τυπικά 
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• η απαίτηση εκ μέρους του εργοδότη να παράσχει ο εργαζόμενος την εργασία του 

σε άλλο κτίριο ή εγκατάσταση από αυτό/ή στο/ην οποίο/α εργαζόταν, αλλά κατά 

τις ίδιες ημέρες και ώρες και με τις ίδιες αποδοχές, χωρίς αλλαγή του συμβατικού 

τόπου παροχής εργασίας (π.χ. πόλη), όταν αυτό επιβάλλεται από τις ανάγκες της 

επιχείρησης264 και δεν αντίκειται στην εργασιακή σύμβαση265, 

• ρυθμίσεις από πλευράς εργοδότη δυσμενείς για εργαζόμενο, όταν αποβλέπουν 

στην καλύτερη και προσφορότερη οργάνωση της εργασίας και της 

εκμετάλλευσής του266· κατεξοχήν δε, όταν οι ρυθμίσεις αυτές προκαλούνται και 

                                                                                                                                                                          
προσόντα, διότι δεν πρόκειται για απλή μισθολογική βαθμολογική προαγωγή, αλλά για απόφαση που 
αφορά την οργάνωση και διεύθυνση της επιχείρησης.) 

263  Α.Π. 1721/2012 (Όταν πρόκειται για τοποθέτηση συγκεκριμένου εργαζομένου ως προϊσταμένου 
τμήματος ή καταστήματος της επιχείρησης, κατά παράλειψη τοποθέτησης στη θέση αυτή άλλου 
μισθωτού, μόνη η υπεροχή του τελευταίου σε τυπικά και ουσιαστικά προσόντα έναντι του 
τοποθετηθέντος, ακόμη και αν είναι καταφανής, δεν καθιστά την άσκηση του διευθυντικού 
δικαιώματος καταχρηστική, διότι δεν πρόκειται για απλή βαθμολογική ή μισθολογική προαγωγή, που 
εντάσσεται στα εκ της εργασίας δικαιώματα του μισθωτού, τα οποία εύλογα συνδέονται με τις 
αντικειμενικά εκτιμώμενες ικανότητες αυτού, αλλά για επιλογή του έχοντος την εκμετάλλευση 
εργοδότη που αφορά αποφασιστικά την οργάνωση και διεύθυνση της επιχείρησης. Για να είναι 
καταχρηστική στην περίπτωση αυτή η άσκηση του διευθυντικού δικαιώματος του εργοδότη απαιτείται 
η συνδρομή και άλλων πραγματικών περιστατικών... Δεν είναι … καταχρηστική η παράλειψη 
προαγωγής ή τοποθέτησης σε θέση προϊσταμένου τμήματος ή καταστήματος της επιχείρησης, ακόμη 
και στην περίπτωση συνδρομής αυξημένων προσόντων του παραλειφθέντος υπαλλήλου, εάν έλαβαν 
χώρα, από υπαιτιότητά του, γεγονότα, τα οποία δημιούργησαν οξύτητα στις σχέσεις των μερών, με 
αποτέλεσμα να εκλείψει το πνεύμα συνεργασίας μεταξύ τους και να διαρραγεί η σχέση εμπιστοσύνης 
του εργοδότη προς τον εργαζόμενο.) Βλ. επίσης Α.Π.(Ολ.) 19/2005, 25/2003, Α.Π. 947/2010, 
948/2010, 1321/2010, 48/2011, 122/2011, 315/2011, 1070/2011, 1371/2011, 1558/2011, 1/2012. 

264 Α.Π. 1428/2002 (Η εργοδότρια επιχείρηση ζήτησε από καθαρίστρια νοσοκομείου να παρέχει την 
εργασία της ως καθαρίστρια τις ίδιες μέρες και ώρες αλλά σε άλλο νοσοκομείο, στην ίδια πόλη, με τις 
ίδιες αποδοχές. Το Εφετείο δέχτηκε ότι η ενέργεια αυτή της εναγόμενης επιχείρησης δεν αποδείχτηκε 
ότι έγινε εκβιαστικά, προκειμένου να εξαναγκάσει την ενάγουσα σε παραίτηση, επειδή δεν θα 
μπορούσε να πηγαίνει έγκαιρα στη νέα θέση εργασίας της ή για το λόγο ότι η τελευταία ζήτησε να της 
καταβληθούν διαφορές δεδουλευμένων αποδοχών. Έκρινε επίσης αδικαιολόγητη την εμμονή της 
καθαρίστριας να προσφέρει τις υπηρεσίες της στην αρχική της θέση εργασίας.)  

265 Πολ.Πρωτ.Θεσ. 7961/2009 (Συμβατική υποχρέωση υπαλλήλου να παρέχει τις υπηρεσίες του στην 
έδρα της εταιρείας, την Αθήνα, αλλά με προφορική συμφωνία εργαζόταν στη Θεσσαλονίκη. Όταν, 
λόγω της οικονομικής κρίσης, η εταιρεία περιόρισε την οικονομική της δραστηριότητα και έκλεισε τα 
γραφεία της στη Θεσσαλονίκη, κάλεσε την υπάλληλο να παράσχει την υπηρεσία της στην Αθήνα. Η 
υπάλληλος αρνήθηκε και προσέφυγε δικαστικά εναντίον της εργοδότριας εταιρείας για μονομερή 
βλαπτική μεταβολή. Το δικαστήριο έκρινε ότι η εργοδοτική απόφαση μετάθεσης της υπαλλήλου δεν 
συνιστούσε μονομερή βλαπτική μεταβολή). Α.Π.Τμ.Β΄1819/1990. 

266 Εφ.Πα. 234/2010 (Η εργοδοτική εταιρεία Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε., μετά τη μηχανοργάνωση του λογιστηρίου, 
ζήτησε από υπάλληλο που απασχολείτο εκεί να επανέλθει στα συμβατικά της καθήκοντα ως εκδότρια 
εισιτηρίων, με διαφορετικό ωράριο αλλά και επίδομα χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή. Η υπάλληλος 
αρνήθηκε, γιατί ήταν αναγκασμένη να προσέρχεται στην εργασία της πολύ νωρίτερα το πρωί. Το 
δικαστήριο έκρινε ότι η αλλαγή αυτή επιβαλλόταν από την καλύτερη και προσφορότερη οργάνωση της 
εταιρείας και ότι οι συνθήκες εργασίας της ενάγουσας δεν την εμπόδιζαν να ανταποκριθεί επαρκώς 
στις οικογενειακές της υποχρεώσεις.) Μον.Πρωτ.Θεσ. 31833/2009 (Κατόπιν συγχώνευσης υπηρεσιών 
της επιχείρησης ο ενάγων τοποθετήθηκε σε θέση την οποία εξέλαβε ως υποβιβασμό του. Το 
δικαστήριο έκρινε ότι δεν επρόκειτο περί υποβιβασμού του ούτε περί προσβολής της προσωπικότητάς 
του, διότι η θέση την οποία δεν κατέλαβε δεν αποτελούσε βαθμολογική ή μισθολογική του προαγωγή, 
ενώ και η απόφαση της εργοδότριας εταιρείας αποσκοπούσε στην προσφορότερη οργάνωση της 
εργασίας και είχε ληφθεί στο πλαίσιο άσκησης του διευθυντικού της δικαιώματος.» Εφ.Πειρ. 527/2010 
(Το δικαστήριο έκρινε εύλογη την τροποποίηση όρων εργασίας εργαζόμενης, καθόσον έγινε για την 
προστασία των συμφερόντων της εργοδότριας εταιρείας αλλά και προς εξυπηρέτηση της ίδιας της 
εργαζόμενης, ως το λιγότερο επαχθές μέσο και την αποφυγή απόλυσής της). 
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από αντισυμβατική συμπεριφορά εργαζόμενου 267  ή επιβάλλονται κατόπιν 

πειθαρχικού του παραπτώματος 268 , εφόσον προβλέπεται ως πειθαρχικό 

παράπτωμα η μονομερής αλλαγή την οποία επιφέρει ο εργοδότης269 και δεν έχει 

παραβιαστεί η γενική αρχή non bis in idem270,  

• η μεταβολή του αντικειμένου ή του σκοπού της επιχείρησης, εκτός αν 

συνεπάγεται υλική η ηθική βλάβη για τον εργαζόμενο271, 

• η μεταβολή του προσώπου του εργοδότη, καθόσον ο εργαζόμενος δικαιούται να 

παράσχει τις υπηρεσίες του και υπό το νέο εργοδότη, με τους ίδιους όρους και τις 

ίδιες συνθήκες272, 

• σε περίπτωση δανεισμού εργαζόμενου και κατά την επιστροφή του στον αρχικό 

εργοδότη, η ανάθεση στον εργαζόμενο από τον αρχικό εργοδότη καθηκόντων 

                                                           
267  Α.Π.Τμ.Β΄ 1702/1998 (Εξαιτίας αντισυμβατικής συμπεριφοράς τεχνικού, π.χ. αργοπορία στην 

προσέλευση της εργασίας, αποχώρηση από την εργασία ύστερα από επίσκεψη σε πελάτη, χωρίς να 
ενημερώνει την εταιρεία κλπ., η εταιρεία του αφαίρεσε το αυτοκίνητο και το τηλέφωνο, του ανέθεσε 
άλλη εργασία, ώστε να μη μετακινείται σε πελάτες, άλλαξε το σύστημα λειτουργίας του τεχνικού 
τμήματος και έλαβε μέτρα ελέγχου της παρουσίας και παροχής εργασίας του συνόλου των υπαλλήλων 
της. Ο εργαζόμενος προσέφυγε στο δικαστήριο, προκειμένου να αποδείξει ότι είχε υποστεί μονομερή 
βλαπτική μεταβολή με ηθική του βλάβη, επειδή περιορίστηκε σε πάρεργα μειωτικά της 
προσωπικότητάς του καθήκοντα. Το Εφετείο έκρινε ότι οι ενέργειες της εργοδότριας εταιρείας δεν 
συνιστούσαν μονομερή βλαπτική μεταβολή της σύμβασής του.) Α.Π.Τμ.Β΄ 1819/1990 (Περίπτωση 
υπαλλήλου επιχείρησης καζίνου, που εξαιτίας αμελούς και απρεπούς συμπεριφοράς του, η οποία 
διαπιστώθηκε με πόρισμα ειδικής διοικητικής εξέτασης, τοποθετήθηκε σε άλλη εργασιακή θέση). 

268  Α.Π. 204/2002 (Περίπτωση ηλεκτρολόγου-μηχανολόγου που αρνήθηκε εγγράφως να εκτελέσει 
εντολή εργασίας. Του επιβλήθηκε πειθαρχική ποινή, αντικαταστάθηκε στη θέση του, χωρίς μείωση των 
αποδοχών του, την οποία κατέλαβε υφιστάμενός του. Κρίθηκε ότι δεν υπέστη μονομερή βλαπτική 
μεταβολή με ηθική του βλάβη).  

269  Εφ.Αθ. 1677/1995. Ακόμα και στην περίπτωση που έχει εκδηλωθεί αντισυμβατική συμπεριφορά 
μισθωτού και του έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή, έχει κριθεί ότι η μετάθεσή του σε άλλη θέση που 
του επιφέρει υλική βλάβη συνιστά μονομερή βλαπτική μεταβολή. Α.Π. 1296/2008 (Μισθωτός 
συμπεριφερόταν σε συναδέλφους του κατά τρόπο εριστικό, επιθετικό και υβριστικό. Εξ αιτίας αυτού, 
αφενός του επιβλήθηκαν πειθαρχικές ποινές αφετέρου συνάδελφοί του αλλά και το σωματείο των 
εργαζόμενων ζήτησε από την εργοδότρια να τον μεταθέσει σε άλλη διαθέσιμη θέση εργασίας. Στη νέα 
του θέση είχε  μείωση των αποδοχών του. Το Εφετείο έκρινε ότι η μονομερής αυτή μεταβολή δεν ήταν 
βλαπτική για τον εργαζόμενο. Αντιθέτως, ο Άρειος Πάγος έκρινε ότι «Με την κρίση του αυτή 
παραβίασε τούτο ευθέως και εκ πλαγίου με ανεπαρκείς αιτιολογίες τις προαναφερόμενες ουσιαστικού 
δικαίου διατάξεις, αφού η μονομερής μεταβολή των όρων της εργασιακής συμβάσεως από τον εργοδότη, 
κατά την ενάσκηση του διευθυντικού δικαιώματός του, δεν επιτρέπεται να προκαλεί υλική βλάβη στο 
μισθωτό κατά παράβαση διατάξεως νόμου ή της ατομικής συμβάσεως εργασίας και όχι να μην έγινε αυτή 
προς το σκοπό προκλήσεως στο μισθωτό υλικής βλάβης κατά παράβαση τούτων, ανεξάρτητα από το αν 
με την εν λόγω ενέργεια του εργοδότη επήλθε ή δεν επήλθε σ' αυτόν υλική βλάβη»). 

270 Α.Π. 579/1999. (Η γενική αρχή του δικαίου non bis in idem ισχύει και επί σχέσεων εξαρτημένης 
εργασίας. Για το ίδιο πειθαρχικό παράπτωμα επιτρέπεται πειθαρχική δίωξη και τιμωρία του μισθωτού 
μία μόνο φορά. Είναι δυνατή η επιβολή δεύτερης πειθαρχικής ποινής για τα ίδια παραπτώματα, εάν 
από πρόσθετο έλεγχο προκύψει ότι τα παραπτώματα για τα οποία είχε επιβληθεί η πρώτη ποινή είναι εν 
τέλει διαφορετικά κατά το αντικείμενο αλλά και κατά τη σοβαρότητα. Περίπτωση υπαλλήλου 
Τραπέζης, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, που ελέγχθηκε πειθαρχικά δύο φορές, για 
διαφορετικά, όμως, παραπτώματα, ενώ τα πειθαρχικά του παραπτώματα αποτέλεσαν σπουδαίο λόγο 
για καταγγελία της σύμβασής του). 

271 Α.Π. 272/1996 (Κρίθηκε ότι δεν επήλθε βλαπτική μεταβολή των όρων της σύμβασης υπαλλήλου σε 
επιχείρηση φαρμακείου, η οποία μετατράπηκε σε επιχείρηση αρτοποιίας - ζαχαροπλαστικής, εφόσον 
δεν του ανατέθηκαν δυσμενέστερη εργασία ή υποδεέστερα καθήκοντα.) 

272 Μον.Πρωτ.Χαλ. 4/1999. 
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υποδεέστερων σε σχέση με εκείνα τα οποία είχε ασκήσει κατά το διάστημα 

δανεισμού, όχι όμως υποδεέστερων και σε σχέση με αυτά που ασκούσε κατά το 

πριν το δανεισμό του διάστημα ή, κατ’ αναλογία, η ανάθεση από τον δεύτερο 

εργοδότη καθηκόντων υποδεέστερων σε σχέση με τα συμβατικά καθήκοντα του 

εργαζόμενου στον αρχικό εργοδότη273. 

 

Γενικότερα, δεν συνιστά μονομερή βλαπτική μεταβολή, βάσει της οποίας να 

δικαιούται ο εργαζόμενος να αξιώσει αποκατάσταση υλικής ή/και ηθικής του ζημίας, 

κάθε δυσμενής γι’ αυτόν εργοδοτική αλλαγή που δεν υπερβαίνει τα όρια του 

διευθυντικού δικαιώματος. 

6.6. Αξιώσεις και υποχρεώσεις των αντισυμβαλλόμενων ως 

συνέπεια μονομερούς βλαπτικής μεταβολής 

Από το συνδυασμό των άρθ. 7 του Ν. 2112/1920, 648, 652 Α.Κ. προκύπτει ότι η 

χωρίς τη συναίνεση του μισθωτού μεταβολή εκ μέρους του εργοδότη όρου ή όρων της 

σύμβασης με βλάβη του μισθωτού δεν συνεπάγεται αυτοδίκαια λύση της εργασιακής 

σύμβασης. Παρέχει όμως το δικαίωμα στο μισθωτό να τη θεωρήσει ως άτακτη 

καταγγελία της σύμβασης και να αξιώσει από τον εργοδότη του τη νόμιμη αποζημίωση. 

Αφ’ ης στιγμής αποδειχθεί μονομερής και βλαπτική για το μισθωτό η μεταβολή και 

εφόσον ο μισθωτός έχει λάβει την απόφαση να αποχωρήσει από την εργασία του και το 

πράξει, ο εργοδότης υποχρεούται να του καταβάλει τη νόμιμη αποζημίωση, βάσει της 

ανωτέρω διάταξης. Ελλείψει αυτής, θα όφειλε ο εργαζόμενος να αποδείξει πρόθεση του 

εργοδότη για καταστρατήγηση του δικαίου περί καταγγελίας, εξαναγκασμό του δηλαδή 

σε παραίτηση, κάτι το οποίο βέβαια θα ήταν δυσχερέστερο. 

Επισημαίνεται, όμως, ότι η διάταξη του άρθ. 7 του Ν. 2112/1920 συνιστά μεν 

τεκμήριο υπέρ του εργαζόμενου, αλλά δεν καθιερώνει πλάσμα δικαίου, ώστε σε κάθε 

περίπτωση μονομερούς βλαπτικής μεταβολής να θεωρείται ότι έχει επέλθει καταγγελία 

της σύμβασης, κατά συνέπεια και αφ’ εαυτής λύση της274. Η διάταξη αυτή δηλαδή δεν 

προστατεύει τον εργαζόμενο από τη μονομερή εις βάρος του αλλαγή από πλευράς 

εργοδότη των όρων εργασίας του και δεν του διασφαλίζει τη διατήρηση της εργασιακής 

θέσης (άλλωστε, το νομοθέτημα από το οποίο προέρχεται ρυθμίζει θέματα καταγγελίας 

της σύμβασης εργασίας)· του παρέχει, όμως, τη δυνατότητα να θεωρήσει ο ίδιος ο 
                                                           
273 Α.Π. 719/2013, 1157/2009. 
274 Εφ.Αθ. 3615/2003. 
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εργαζόμενος τη μονομερή βλαπτική μεταβολή ως καταγγελία της σύμβασής του και να 

αποχωρήσει από την εργασία του υπό τους όρους που θα το έπραττε αυτό, αν ευθέως ο 

εργοδότης είχε καταγγείλει τη σύμβασή του. Πάντως και επειδή η μονομερής βλαπτική 

μεταβολή δεν συνεπάγεται αυτοδίκαιη λύση της εργασιακής σχέσης, αφήνει περιθώρια 

για διατήρησή της, εφόσον το επιθυμεί ο μισθωτός, ενώ δεν αποκλείεται να επέλθει και 

υπαναχώρηση του εργοδότη με άρση των δυσμενών αλλαγών, προκειμένου να μην 

αποχωρήσει ο μισθωτός και εξαναγκασθεί ο εργοδότης να του καταβάλει την 

αποζημίωση που θα κατέβαλε, αν αντί της μονομερούς βλαπτικής μεταβολής είχε 

προβεί σε καταγγελία της εργασιακής σύμβασης.  

Κρίσιμος δε χρόνος για το χαρακτηρισμό μονομερούς μεταβολής σύμβασης ως 

βλαπτικής ή μη είναι ο χρόνος κατά τον οποίο πραγματοποιείται η μεταβολή αυτή, 

καθόσον έχουν ιδιαίτερη σημασία τα δεδομένα και οι συνθήκες λειτουργίας της 

εκμετάλλευσης υπό τις οποίες επιβάλλεται σε μισθωτό η μεταβολή275. Ιδιαίτερα έχει 

σημασία αν η μεταβολή αυτή επιβάλλεται ως οριστική και μόνιμη ή εάν πρόσκαιρα 

καλείται ο μισθωτός να καλύψει επείγουσες και επιτακτικές ανάγκες. Και αυτό, γιατί 

για καταχρηστικότητα κατά την έννοια του άρθ. 281 του Α.Κ. ελέγχεται όχι μόνο η 

απόφαση του εργοδότη να επιβάλει μονομερώς στον εργαζόμενο αλλαγή όρου παροχής 

εργασίας αλλά και η άρνηση του εργαζόμενου να αποδεχθεί την απόφαση αυτή του 

εργοδότη, αντίθετα προς την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη (Α.Κ. άρθ. 288, 376 

και 659). 

Από το συνδυασμό των άρθ. 7 και 3 του Ν. 2112/1920, των άρθ. 648, 652, 656, 

349, 351, 57, 200, 288 του Α.Κ. και  του άρθ. 5 παρ. 3 του Ν. 3198/1955 προκύπτει ότι, 

επί συμβάσεως εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου και σε περίπτωση μονομερούς 

βλαπτικής μεταβολής, ο εργαζόμενος έχει εναλλακτικά τις εξής δυνατότητες 276 

(Τζιώνας, 2012:114-115· Ζερδελής, 2013:393 επ.):  

1. Να αποδεχθεί τη μεταβολή, οπότε συνάπτεται νέα σύμβαση τροποποιητική της 

αρχικής, η οποία είναι έγκυρη, εφόσον δεν αντίκειται σε απαγορευτική διάταξη 

νόμου ή στα χρηστά ήθη.  

2. Να θεωρήσει την πράξη αυτή του εργοδότη ως άτακτη, απροειδοποίητη καταγγελία 

της εργασιακής σχέσης και να απαιτήσει, βάσει του άρθ. 7 του Ν. 2112/1920, την 

καταβολή της αποζημίωσης και του νόμιμου τόκου υπερημερίας από τη στιγμή της 

οχλήσεως έως την εξόφληση277. Προϋποθέσεις δε της αποζημίωσης του μισθωτού 

είναι α) να είναι ενεργός η σύμβαση εργασίας, β) να έχει αθετήσει ο εργοδότης τη 
                                                           
275 Α.Π. 1046/2012, 126/2011. 
276 Μον.Πρωτ.Αθ. 3040/2008. 
277 Α.Π. 1453/2003, 11/2014. 
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σύμβαση αυτή, να συντρέχουν δηλαδή οι προϋποθέσεις της μονομερούς βλαπτικής 

μεταβολής και γ) να καταγγείλει τη μονομερή βλαπτική μεταβολή ο μισθωτός278. 

3. Να αποκρούσει τη μεταβολή, να εμμείνει και να συνεχίσει να προσφέρει την 

εργασία του υπό τους αρχικούς όρους, οπότε, εάν ο εργοδότης δεν την αποδεχθεί, 

βάσει του άρθ. 349 του Α.Κ., καθίσταται υπερήμερος δανειστής περί την αποδοχή 

της εργασίας, και οφείλει στον εργαζόμενο τον συμπεφωνημένο μισθό υπερημερίας 

για όσο χρονικό διάστημα αρνείται να δεχθεί την προσηκόντως προσφερόμενη 

εργασία (άρθ. 656 Α.Κ.) 279 . Η υπερημερία του εργοδότη αίρεται, αν αυτός, με 

δήλωσή του προς τον εργαζόμενο, του καταστήσει γνωστό ότι είναι έτοιμος να 

δεχθεί και πάλι με τους αρχικούς όρους της σύμβασης την εργασία του. Για άρση, 

όμως, της υπερημερίας, απαιτείται η πρόσκληση αυτή για ανάληψη υπηρεσίας να 

είναι πραγματική και όχι  προσχηματική280.  

4. Αφού εκφράσει την αντίδρασή του για τη βλαπτική μεταβολή, να παράσχει τη νέα 

εργασία του και να προσφύγει στο δικαστήριο με αναγνωριστική αγωγή 281 , 

ζητώντας να υποχρεωθεί ο εργοδότης του να τον απασχολεί σύμφωνα με τους προ 

της μεταβολής όρους και να του καταβάλει τη διαφορά μεταξύ των προηγουμένων 

και των νέων αποδοχών του282, σε περίπτωση που η αλλαγή έχει δυσμενή επίπτωση 

επ’ αυτών.  

Προκειμένου να μην καταστεί υπερήμερος ο εργοδότης που δεν αποδέχεται την 

προσφορά εργασίας μισθωτού κατόπιν απόκρουσης από πλευράς του αλλαγής των 

όρων εργασίας του, μπορεί, τηρώντας τις προϋποθέσεις του νόμου, να καταγγείλει τη 

σύμβαση. Εφόσον ο εργοδότης καταγγείλει εγκύρως τη σύμβαση εργασίας, η 

καταγγελία αυτή δεν είναι καταχρηστική εκ μόνου του λόγου ότι έγινε ύστερα από την 

αντίκρουση της βλαπτικής μεταβολής, εκτός αν συντρέχουν στην περίπτωση αυτή και 

άλλα περιστατικά που εμπίπτουν στην απαγορευτική διάταξη του  άρθ. 281 του Α.Κ.283  

Και αυτό γιατί, η καταρχήν νόμιμη άρνηση του εργοδότη να αποδεχθεί τις 

προσηκόντως προσφερόμενες υπηρεσίες μισθωτού καθίσταται παράνομη, όταν 

υπερβαίνει προφανώς τα όρια που επιβάλλει το άρθ. 281 του Α.Κ., όταν δηλαδή 

αδικαιολόγητα επιφέρει μείωση της αμοιβής του εργαζόμενου ή θίγει άλλα υλικά ή 

ηθικά του συμφέροντα, συμπεριλαμβανόμενης και της προσβολής της προσωπικότητάς 

του. Τότε ο εργαζόμενος μπορεί να εγείρει επιπλέον αξίωση για άρση της προσβολής 
                                                           
278 Α.Π. 349/2014, 2170/2007. 
279 Α.Π. 24/2014, 1603/2013. 
280 Μον.Πρωτ.Θεσ. 33423/2010.  
281 Α.Π. 493/2012. Εφ.Λαρ. 404/2010. 
282 Α.Π. 1301/2013, 13/2012, 126/2011, 746/2010, 289/2003. Εφ.Λαρ. 3/2013, 4/2013. 
283 Μον.Πρωτ.Θεσ. 13190/2012. Α.Π. 701/2010, 1431/2000, 805/1995. Εφ.Θεσ. 2040/2003, 1519/1997. 
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της προσωπικότητάς του και για παράλειψη στο μέλλον ανάλογων ενεργειών (Α.Κ. 

άρθ. 57), καθώς και για αποκατάσταση της ηθικής βλάβης που υπέστη, εξαιτίας της 

προσβολής αυτής284. 

Εάν, κατόπιν άρνησης του μισθωτού να αποδεχθεί μονομερή βλαπτική μεταβολή, 

ο εργοδότης καταγγείλει τη σύμβασης εργασίας για οικονομικοτεχνικούς λόγους, 

δικαιούται ο μισθωτός αντικρούοντας τον ισχυρισμό αυτό να επικαλεστεί, είτε με 

αγωγή είτε αντενιστάμενος με νομότυπες προτάσεις του, ότι ο εργοδότης δεν έλαβε 

υπόψη του κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια. Για να στοιχειοθετηθεί, όμως, ο 

ισχυρισμός αυτός, απαιτείται ο ενάγων εργαζόμενος να παρουσιάσει στο δικαστήριο όχι 

μόνο τα δικά του κοινωνικοοικονομικά δεδομένα (αρχαιότητα, ηλικία, απόδοση, 

οικογενειακή και οικονομική κατάσταση), αλλά και τα αντίστοιχα των συναδέλφων του 

που παρέχουν την εργασία τους στην ίδια επιχείρηση της ίδιας ειδικότητας ή, αν δεν 

πρόκειται για ειδικότητας, της ίδιας γενικής κατηγορίας, οι οποίοι, βάσει 

κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων, θα έπρεπε να επιλεγούν ως απολυτέοι αντί αυτού285. 

Εάν ο εργαζόμενος δεν αντιδράσει στη μονομερή μεταβολή και δεν εκδηλώσει 

την αντίθεσή του σε αυτήν με πράξεις από τις οποίες συνάγεται η βούλησή του περί μη 

αποδοχής της, θεωρείται ότι την αποδέχεται 286 . Τότε η μεταβολή παύει να είναι 

μονομερής και καταρτίζεται εγκύρως νέα σύμβαση τροποποιητική της αρχικής, που 

στερεί από το μισθωτό το δικαίωμά του να απαιτήσει εκπλήρωση της παροχής υπό τους 

προ της μεταβολής συμβατικούς όρους, εφόσον βεβαίως αυτοί δεν αντίκεινται σε 
                                                           
284 Αυτό ισχύει και στην περίπτωση σύμβασης ανεξάρτητων υπηρεσιών. Εφ.Αθ. 3411/2002 (Ο ενάγων, 

ιατρός με διαδοχικές συμβάσεις εξάμηνης και ετήσιας διάρκειας προσέφερε στην εναγόμενη εταιρεία 
ιατρικές υπηρεσίες που συνίσταντο σε ετοιμότητα επέμβασης σε τακτές ώρες και σε ημέρες που 
καθόριζε για κάθε μήνα από τον προηγούμενο μήνα ο προϊστάμενος ιατρός της εναγόμενης εταιρείας ή 
και έκτακτα, όποτε υπήρχε ανάγκη αναπλήρωσης άλλου ιατρού σε εφημερίες. Όταν η εναγόμενη 
εταιρεία τον απέκλεισε από τις εφημερίες, ο ενάγων ιατρός την κατήγγειλε για αντισυμβατική, 
παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά που τον είχε μειώσει ηθικά και επαγγελματικά και είχε 
προσβάλει την προσωπικότητά του. Το Μονομελές Πρωτοδικείο ακύρωσε την απόφαση της 
εναγόμενης εταιρείας και την υποχρέωσε να εντάξει τον ιατρό στο σύστημα των εφημεριών της και 
δέχθηκε ότι ο ιατρός παρείχε τις υπηρεσίες του με σύμβαση αορίστου χρόνου. Το Εφετείο έκανε δεκτή 
εν μέρει την απόφαση αυτή. Έκρινε δηλαδή ότι επρόκειτο για συμβάσεις ανεξάρτητων υπηρεσιών και 
όχι για σύμβασης εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, αλλά εδέχθη την καταβολή αποζημίωσης 
από την εναγόμενη στον ενάγοντα λόγω ηθικής του βλάβης από αντισυμβατική συμπεριφορά.) 

285 Μον.Πρωτ.Θεσ. 13190/2012. Βλ. και σελ. 102. 
286 Α.Π. 98/2000 (Γαλακτοκόμος προσλαμβάνεται με σύμβαση εξαρτημένης εργασία. Εργάζεται όλες τις 

ημέρες της εβδομάδας και παίρνει επίδομα για ανθυγιεινή εργασία. Κατηγορείται για κλοπή, τίθεται σε 
διαθεσιμότητα, καταδικάζεται από τριμελές πλημμελειοδικείο, απολύεται χωρίς αποζημίωση, αλλά 
αθωώνεται στο εφετείο. Ακυρώνεται η απόφαση περί απόλυσής του από το πειθαρχικό συμβούλιο της 
ΠΑΣΕΓΕΣ και επανέρχεται στην εργασία αλλά σε θέση γραφείου, οπότε χάνει το επίδομα ανθυγιεινής 
εργασίας και λοιπές αποδοχές από επιδόματα Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας, ενώ και η 
αποζημίωση που του κατεβλήθη ήταν με βάση την τελευταία του θέση και όχι την αρχική. 
Πρωτοβάθμιο δικαστήριο είχε κρίνει ότι ο εργαζόμενος σιωπηρά είχε αποδεχτεί τη νέα του θέση, άρα 
δεν επρόκειτο για μονομερή βλαπτική μεταβολή. Το εφετείο έκρινε ότι δεν την είχε αποδεχτεί, είχε 
αντιδράσει και συνέχισε να παρέχει την εργασία του. Ο Άρειος Πάγος έκρινε ότι δεν ήταν σαφώς 
προσδιορισμένος ο τρόπος με τον οποίο ο εργαζόμενος εξέφρασε την αντίρρησή του όσον αφορά τα 
νέα του καθήκοντα.) 
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απαγορευτική διάταξη νόμου ή στα χρηστά ήθη287, αλλά και να αξιώσει την καταβολή 

της νόμιμης αποζημίωσης, εφόσον αποφασίσει τελικά να αποχωρήσει από την εργασία 

του 288 . Επί ασκήσεως δε αγωγής, προς απόκρουσή της, ειδικότερα ως ένσταση 

καταλυτική των αξιώσεων του μισθωτού, ο εναγόμενος εργοδότης δικαιούται να 

ισχυριστεί ότι ο μισθωτός αποδέχθηκε ρητά ή σιωπηρά τους νέους όρους της 

σύμβασης289. 

Η αποδοχή της τροποποιητικής σύμβασης από το μισθωτό μπορεί να γίνει ρητά ή 

σιωπηρά, με ατομικές πράξεις δηλαδή από τις οποίες προκύπτει συμπερασματικά η 

βούληση του τελευταίου για αποδοχή της. Τέτοια σιωπηρή αποδοχή μπορεί να 

συναχθεί, αν ο εργαζόμενος, παρά το ότι σαφώς γνωρίζει τη μεταβολή των όρων της 

αρχικής εργασιακής του σχέσης, εξακολουθεί και μετά από τη μεταβολή να προσφέρει 

τις υπηρεσίες του στον εργοδότη του, συμμορφούμενος αδιαμαρτύρητα και χωρίς 

επιφυλάξεις για μακρό χρονικό διάστημα στους νέους όρους εργασίας290. 

Μόνο εάν ο μισθωτός διαμαρτυρηθεί ειδικά και με συγκεκριμένες ενέργειες για 

τη μονομερή εκ μέρους του εργοδότη του βλαπτική μεταβολή των όρων της εργασιακής 

του σύμβασης και επιφυλαχθεί να ασκήσει και ασκήσει εντός ευλόγου χρονικού 

διαστήματος τις αξιώσεις που απορρέουν από τη βλαπτική μεταβολή, τότε και μόνον 

τότε δεν μπορεί να γίνει λόγος για αποδοχή της εργοδοτικής απόφασης από τον 

εργαζόμενο 291 . Εφόσον δε ο μισθωτός διαμαρτυρήθηκε κατηγορηματικά και 

επιφυλάχθηκε να αξιώσει δικαστικά την απασχόλησή του με τους παλιούς όρους και 

την καταβολή μισθών υπερημερίας, διατηρεί τις αξιώσεις του που απορρέουν από την 

αντίδρασή του στη μονομερή βλαπτική μεταβολή, έστω και αν επέλεξε ή αναγκάστηκε 

να επιλέξει, προς ικανοποίηση άμεσων βιοτικών προσωπικών ή οικογενειακών του 

αναγκών, να συνεχίσει την εργασία του υπό το νέο καθεστώς292.  

                                                           
287 Α.Π. 1455/2003. 
288 Α.Π. 1942/2008. 
289 Α.Π. 98/2000. Εφ.Λαρ. 408/2002. 
290 Α.Π. 48/2010, 911/2008, 650/2005. Α.Π. 1301/2013 (Περίπτωση μισθωτού στη σύμβαση του οποίου, 

αλλά και λοιπών συναδέλφων του, συμπεριλαμβανόταν ως όρος η ασφαλιστική του κάλυψη. Στη 
συνέχεια η εργοδότρια εταιρεία τροποποίησε επί το δυσμενέστερον το ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Ο 
μισθωτός δεν αντέδρασε άμεσα, με αποτέλεσμα να κριθεί ότι δεν είχε υποστεί μονομερή βλαπτική 
μεταβολή, παρότι έγινε αποδεκτό ότι έχει το χαρακτήρα μισθολογικής παροχής η ομαδική ασφάλιση 
προσωπικού επιχείρησης από εργοδότη, που αναλαμβάνει με γνήσια σύμβαση υπέρ τρίτου να καλύπτει 
ολικά ή μερικά το ασφάλιστρο και συμπεριλαμβάνει την ασφάλιση αυτή ως όρο της σύμβασης μεταξύ 
αυτού και των μισθωτών.) 

291  Α.Π. 1435/2006, 1455/2003, 289/2003, 1431/2002, 1730/2002, 1299/2001, 98/2000, 605/1996, 
805/1995, 331/1992, 228/1991. Α.Π. Τμ. Β 224/1998. Εφ.Αθ. 7075/1995, 11560/1989. Εφ.Θεσ. 
49/1995. Εφ.Πα. 590/2004. Εφ.Πειρ. 476/1999.Μον.Πρωτ.Θες. 1811/1995. 

292 Α.Π. Τμ. Β΄224/1998. Α.Π. 805/1995 (Κρίθηκε άκυρη η καταγγελία σύμβασης από πλευράς εργοδότη 
κατόπιν άρνησης υπαλλήλου ειδικότητας βοηθού λογιστή και ταμία με σύμβαση αορίστου χρόνου να 
δεχθεί νέα καθήκοντα που μονομερώς της επέβαλε ο εργοδότης.) 
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Όσον αφορά τη διατήρηση από πλευράς εργαζόμενου των δικαιωμάτων του που 

προκύπτουν από τη μονομερή βλαπτική μεταβολή, το ερώτημα περί του εάν αρκεί ο 

μισθωτός να διαμαρτυρηθεί κατηγορηματικά στη μονομερή μεταβολή ή οφείλει 

οπωσδήποτε στη συνέχεια εντός ευλόγου διαστήματος να προσφύγει δικαστικά προς 

διεκδίκηση των δικαιωμάτων του, είναι νομίζουμε άνευ αντικειμένου. Το αν θα εγείρει 

αγώγιμη αξίωση ή όχι ο μισθωτός εναπόκειται στον ίδιο να αποφασίσει και κατά 

περίπτωση θα κρίνει. Αντιθέτως, δεν τίθεται θέμα περί του αν οφείλει ο μισθωτός να 

εκφράσει ρητά και κατηγορηματικά την αντίθεσή του στη μονομερή βλαπτική 

μεταβολή, γιατί μόνο εάν συμβεί αυτό διατηρεί το δικαίωμά του περί έγερσης αγώγιμης 

αξίωσης.  

Η αποχώρηση του εργαζόμενου από την εργασία του χωρίς σοβαρό λόγο 

εκφράζει άρνηση της μεταβολής, έστω και αν αυτό δεν δηλωθεί με λεκτικό τρόπο, 

εγγράφως ή προφορικά, και εξ αυτής συνάγεται σιωπηρή καταγγελία της σύμβασης από 

πλευράς του293. Στην περίπτωση αυτή, ο εργαζόμενος, βάσει του άρθ. 6 παρ. 2 του Ν. 

3198/1955, έχει εξάμηνη αποσβεστική προθεσμία, από την επομένη της αποχώρησής 

του, εντός της οποίας δικαιούται να ασκήσει αγώγιμη αξίωση για τη νόμιμη 

αποζημίωσή του. Πέραν του εξαμήνου είναι απαράδεκτη κάθε αξίωση μισθωτού περί 

καταβολής ή συμπλήρωσης της κατά το Ν. 2112/1920 αποζημίωσης294. Μετά δε τη 

δήλωση του μισθωτού ότι θεωρεί την μονομερή βλαπτική μεταβολή άτακτη και 

απροειδοποίητη καταγγελία της σύμβασής του και την αποχώρησή του από την εργασία 

του, δεν είναι δυνατόν ο εργοδότης να ανακαλέσει τη μεταβολή, εφόσον η σύμβαση 

λόγω καταγγελίας έχει λυθεί· μπορεί μόνο να καταρτιστεί νέα σύμβαση (Κουκιάδης, 

2012α: 886). 

Εάν, όμως, ο εργαζόμενος επιλέξει να παράσχει την εργασία του υπό το νέο 

δυσμενές γι’ αυτόν καθεστώς, ποιο είναι το εύλογο διάστημα εντός του οποίου οφείλει 

να εκδηλώσει την κατηγορηματική του αντίδραση στη μονομερή βλαπτική μεταβολή 

και ποιο είναι το εύλογο διάστημα εντός του οποίου οφείλει να ασκήσει τις αξιώσεις 

του, εφόσον προτίθεται να τις ασκήσει;  

Η κατηγορηματική αντίδραση του εργαζόμενου στη μονομερή εις βάρος του 

βλαπτική μεταβολή από πλευράς του εργοδότη του θα πρέπει να εκδηλωθεί αμέσως 

                                                           
293 Πολ.Πρωτ.Θεσ. 7691/2009. 
294 Α.Π. 1284/2012: (Η κατά το άρθ. 7 του Ν. 2112/1920 αξίωση καταβολής της νόμιμης αποζημίωσης 

απόλυσης, αν ο μισθωτός θεωρήσει ότι συντρέχει περίπτωση βλαπτικής μεταβολής και άτακτης 
καταγγελίας από τον εργοδότη του της συμβάσεως εργασίας, ασκείται με αγωγή, εντός της εξάμηνης 
αποσβεστικής προθεσμίας του άρθ. 6 παρ. 2 Ν. 3198/55, η οποία αρχίζει από την αποχή του μισθωτού 
από την εργασία. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είχε παρέλθει η εξάμηνη προθεσμία από την 
αποχώρηση του μισθωτού από την εργασία του και το δικαστήριο έκρινε την αγωγή του απαράδεκτη). 
Μον.Πρωτ.Θεσ. 2681/2008, 28784/2008, 27185/2008 (Ειδική διαδικασία εργατικών διαφορών). 
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μόλις ο εργαζόμενος λάβει γνώση της μεταβολής και προσέλθει να παράσχει την 

εργασία του υπό τους νέους δυσμενείς όρους, σε κάθε περίπτωση πριν την κατάθεση 

σχετικής αγωγής295. Επειδή, όμως, κατά τη δικαστική κρίση αξιώσεων του είδους αυτού 

λαμβάνονται υπόψη και οι ιδιαίτερες συνθήκες της κάθε περίπτωσης, δεν μπορεί να 

οριστεί επακριβώς το εύρος του ευλόγου διαστήματος εντός του οποίου δικαιούται ο 

μισθωτός να ασκήσει τα δικαιώματά του. Πάντως, το διάστημα αυτό δεν θα πρέπει να 

εκτείνεται στο βάθος του χρόνου εκείνο που θα δημιουργήσει μια πραγματική και 

δύσκολα αναστρέψιμη για τον εργαζόμενο κατάσταση. Άλλωστε, η αντίδραση 

μισθωτού έπειτα από μακρό διάστημα συμμόρφωσής του με τους νέους όρους εργασίας 

ενδέχεται μεταξύ άλλων να ερμηνευτεί ως αντιφατική και ανακόλουθη εκ μέρους του 

συμπεριφορά.  

Το εύλογο διάστημα εντός του οποίου ο μισθωτός δικαιούται να εγείρει αξιώσεις 

έναντι του εργοδότη του για επαναφορά των προγενέστερων όρων εργασίας θα 

μπορούσε να ισοδυναμεί με την προαναφερθείσα εξάμηνη αποσβεστική προθεσμία του 

άρθ. 6 παρ. 2 του Ν. 3198/1955, που άρχεται από την ημέρα αποχής του μισθωτού από 

την εργασία του. Επειδή όμως αναφερόμαστε στην περίπτωση μισθωτού που επέλεξε 

να παράσχει την εργασία του υπό τους νέους όρους, η προθεσμία αυτή κατ’ αναλογία 

θα μπορούσε να αρχίζει από την ρητή και κατηγορηματική διαμαρτυρία του μισθωτού 

στη μονομερή βλαπτική μεταβολή. Αναφορικά με το θέμα αυτό πάντως και βάσει του 

άρθ. 6 παρ. 1 του Ν. 3198/1955, έχει υποστηριχθεί ότι το εύλογο διάστημα εντός του 

οποίου δικαιούται ο μισθωτός να εγείρει αξιώσεις έναντι του εργοδότη του για 

επαναφορά των προγενέστερων όρων εργασίας ισοδυναμεί με την τριμηνιαία 

ανατρεπτική προθεσμία από τη λύση της σχέσης εργασίας εντός της οποίας μπορεί να 

ασκηθεί αξίωση που πηγάζει από άκυρη καταγγελία της296. 

Βέβαια, θα πρέπει να επισημανθεί ότι ο μισθωτός, ως ο ασθενέστερος των 

αντισυμβαλλομένων και ως πρώτιστα αποβλέπων στη διατήρηση της εργασιακής του 

θέσης, ιδιαίτερα σε περίοδο κατά την οποία είναι δύσκολη η ανεύρεση νέας εργασίας 

και όταν δεν είναι σε θέση να επωμιστεί το οικονομικό κόστος έγερσης ενώπιον 

                                                           
295 Α.Π. 650/2005 (Πτυχιούχος Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής προσελήφθη από εταιρεία ως υπάλληλος 

αρχικά με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, που στη συνέχεια μετατράπηκε σε αορίστου χρόνου. 
Εξελίχθηκε σε θέση προϊσταμένου τμήματος. Αποσπάστηκε σε θυγατρική της εργοδότριας εταιρεία. 
Κατά την επιστροφή του στην αρχική εταιρεία, επειδή είχε καταργηθεί το τμήμα στο οποίο ως 
προϊστάμενος πριν την απόσπασή του υπηρετούσε, του ανατέθηκαν καθήκοντα σε άλλον τομέα, όχι 
όμως προϊσταμένου. Ο υπάλληλος κατέθεσε αγωγή εναντίον της εργοδοτικής εταιρείας. Τόσο το 
Εφετείο όσο και ο Άρειος Πάγος έκριναν ότι είχε αποδεχθεί σιωπηρά τα νέα του καθήκοντα και δεν 
εδικαιούτο να εγείρει αξιώσεις περί μονομερούς βλαπτικής του μεταβολής, επειδή πριν την άσκηση 
των δικαιωμάτων του είχε υπηρετήσει στη δυσμενή γι’ αυτόν θέση επί διμήνου και πλέον, χωρίς να 
έχει διαμαρτυρηθεί για τον υποβιβασμό του.) 

296 Ν. 3198/1955 άρθ. 6 παρ. 1. Εφ.Θεσ. 2897/2007, 2040/2003, 2785/1994. 
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δικαστηρίου των αξιώσεών του, διστάζει να διαμαρτυρηθεί έντονα σε περίπτωση 

μονομερούς βλαπτικής μεταβολής. Κατά συνέπεια, σε συνδυασμό και με τα άρθρα 178, 

179, 181 και 150 του Α.Κ., εγείρεται το ερώτημα εάν θα πρέπει να αμφισβητηθεί η 

κατάρτιση νέας τροποποιητικής σύμβασης και συνακόλουθα η στέρηση από τον 

εργαζόμενο του δικαιώματος να εγείρει αξιώσεις του έναντι του εργοδότη του, σε 

περίπτωση που συνέχισε να παρέχει την εργασία του υπό δυσμενείς γι’ αυτόν όρους, 

χωρίς να εκφράσει τη ρητή και κατηγορηματική αντίθεσή του στη μονομερή βλαπτική 

μεταβολή297 (Βλασσόπουλος, 1999:20· Λεβέντης, 1990:67-68). Αλλά ισχυρό είναι και 

το αντεπιχείρημα ότι και ο εργοδότης δικαιούται να γνωρίζει αν είναι αποδεκτή η 

μεταβολή ή όχι και ότι η καθυστέρηση της έκφρασης της ξεκάθαρης δήλωσης από 

πλευράς εργαζόμενου περί αποδοχής ή μη των νέων όρων εργασίας δεν συνάδει με την 

καλή πίστη και τα χρηστά ήθη. Πέραν τούτου, δεν ελλείπουν και οι περιπτώσεις κατά 

τις οποίες, ενώ η μονομερής απόφαση του εργοδότη εντάσσεται στο πεδίο άσκησης του 

διευθυντικού του δικαιώματος, ο μισθωτός εγείρει αξιώσεις περί μονομερούς βλαπτικής 

μεταβολής, οι οποίες βέβαια κρίνονται απαράδεκτες, όταν τίθενται σε δικαστική 

κρίση298. 

Στις συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στις οποίες δεν έχει εφαρμογή το 

άρθ. 7 του Ν. 2112/1920299, κατά το άρθ. 672 του Α.Κ., ο εργαζόμενος έχει το δικαίωμα 

                                                           
297 Α.Π. 1284/2013 (Καθαρίστρια, αρχικά απασχολείτο με σύμβαση ορισμένου χρόνου στην “Αγροτική 

Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.”. Στη συνέχεια, όταν κατ’ εφαρμογή των Π.Δ. 180/2004 και 81/2003 και 
της Κοινοτικής Οδηγίας 1999/70/ΕΚ, η Τράπεζα μετέτρεψε την ορισμένου χρόνου σύμβασή της σε 
αορίστου, αποδέχτηκε με την υπογραφή της τη νέα σύμβαση, παρότι περιείχε δυσμενέστερους γι’ 
αυτήν όρους εργασίας. Όταν αργότερα προσέφυγε στο δικαστήριο ως ενάγουσα, κρίθηκε ως 
μονομερής βλαπτική μεταβολή η απόφαση της εργοδότριας Τράπεζας να συμπεριλάβει στη νέα 
σύμβαση δυσμενέστερους για την εργαζόμενη όρους. Στον ισχυρισμό της Τράπεζας ότι η ενάγουσα 
συνυπέγραψε τη νέα σύμβασή της το δικαστήριο αντέτεινε ότι: Βεβαίως, ο εργοδότης με τη σύναψη της 
σύμβασης αορίστου χρόνου και στα πλαίσια άσκησης του διευθυντικού δικαιώματος του, μπορεί να θέσει 
κάποιους νέους όρους, οι οποίοι αν γίνουν αποδεκτοί και από τον εργαζόμενο μπορούν να αποτελέσουν 
περιεχόμενο της συμβάσεως του. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, όμως, είναι σαφές ότι η ενάγουσα δεν 
αποδέχτηκε και δεν συναίνεσε στον όρο που αφορούσε τη μείωση του ωραρίου της, αλλά αναγκάστηκε να 
υπογράψει τη σύμβαση αυτή, προκειμένου να διατηρήσει τη θέση εργασίας της, την οποίαν θα έχανε αν 
δεν δεχόταν τον όρο αυτό και επομένως πιεζόμενη από τις βιοτικές της ανάγκες υπέγραψε τη σύμβαση 
αυτή, αφού δεν μπορούσε να επιβάλει τη αναιρέσει το γεγονός ότι στην συγκεκριμένη περίπτωση υπάρχει 
μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων της σύμβασης εργασίας της. Συνεπώς, πρέπει να αναγνωριστεί 
ότι η συνδέουσα την ενάγουσα με την εναγόμενη Τράπεζα σύμβαση εξαρτημένης εργασίας φέρει το 
χαρακτήρα σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου, με πλήρη απασχόληση και να υποχρεωθεί η εναγομένη 
να αποδέχεται τις υπηρεσίες της ενάγουσας με βάση την παραπάνω σύμβαση, απορριπτόμενων ως 
αβασίμων όλων των περί του αντιθέτου ισχυρισμών της εναγομένης».) 

298  Α.Π. 1046/2012, 381/2012, 1428/2002, 204/2002, 1238/1998, 1319/1998, 1504/1997, 272/1996, 
429/1995. Α.Π.Τμ.Β΄ 1702/1988, 1743/1991, 1703/1991, 1480/1990, 1212/1990. Εφ.Αθ. 3411/2002. 
Εφ.Λαρ. 172/2010. Εφ.Πα. 234/2010, 1156/2002. Εφ.Πειρ. 2/2014, 159/2011.  

299 Εξαίρεση αποτελούν οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου που προβλέπεται να λήγουν με τη συμπλήρωση 
ορίου ηλικίας ή με τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης. Βάσει του άρθ. 5 παρ. 1 της 
Π.Υ.Σ. 6/28.02.2012 (ΦΕΚ Α΄ 38/28.02.2012): «Από 14−2−2012 συμβάσεις εργασίας εργαζομένων 
που προβλέπεται να λήγουν με τη συμπλήρωση ορίου ηλικίας ή με τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων 
συνταξιοδότησης, νοούνται ως συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου και σε περίπτωση λύσης αυτών 
εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 2112/1920, όπως ισχύει.». Επίσης, βάσει του άρθ. 40 του Ν. 
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να καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας του για σπουδαίο λόγο· ως σπουδαίο δε λόγο 

μπορεί να επικαλεστεί, βάσει του άρθ. 673 του Α.Κ., τη μονομερή βλαπτική μεταβολή 

των όρων εργασίας του, εφόσον συνιστά αθέτηση της σύμβασης, και να αξιώσει από 

τον αθετήσαντα τους όρους της σύμβασης εργοδότη την καταβολή αποζημίωσης, που 

συνίσταται στους μισθούς κατά το από καταγγελίας και έως τη λήξη της σύμβασης 

χρονικό διάστημα300, αλλά και αποκατάσταση κάθε άλλης ζημίας που υπέστη από τον 

εργοδότη εξ αιτίας της μονομερούς βλαπτικής μεταβολής301. Η αξίωση αυτή μπορεί να 

εγερθεί με την προϋπόθεση ότι υπάρχει ενεργός σύμβαση εργασίας, αθέτηση αυτής από 

τον εργοδότη και καταγγελία της από το μισθωτό, λόγω της αθέτησης. Από αυτά 

συνάγεται ότι, εάν ο εργαζόμενος αποχωρήσει από την εργασία του, διότι θεώρησε 

μονομερή βλαπτική μεταβολή την εκ μέρους του εργοδότη αθέτηση όρου της σύμβασής 

του, χωρίς προηγουμένως να καταγγείλει ο ίδιος, για σπουδαίο λόγο την ορισμένου 

χρόνου σύμβασή του και επειδή επ’ αυτής δεν τυγχάνει εφαρμογής ο Ν. 2112/1920, δεν 

μπορεί να αξιώσει αποζημίωση ή μισθούς υπερημερίας (Κουκιάδης 2012α:1060 επ.).  

Βάσει των ανωτέρω, στην περίπτωση σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, ο 

εργαζόμενος έχει τις εξής δυνατότητες: 

1. Να αποδεχθεί τη μεταβολή, ρητά ή σιωπηρά, με τη συνέχιση δηλαδή της παροχής 

εργασίας, χωρίς έκφραση διαμαρτυρίας ή επιφύλαξης εντός ευλόγου χρόνου, οπότε 

συνάπτεται νέα σύμβαση εργασίας που τροποποιεί την προηγούμενη. Η σύμβαση 

αυτή είναι έγκυρη, εφόσον δεν αντίκειται σε διατάξεις νόμου ή δεν υπερβαίνει τα 

όρια του άρθ. 281 του Α.Κ. 

2. Να εμμείνει στους αρχικούς όρους της σύμβασης και να συνεχίσει να προσφέρει 

την εργασία του υπό τους όρους αυτούς, εφόσον βέβαια είναι δυνατή η παροχή302, 

οπότε, αν ο εργοδότης του δεν αποδέχεται την προσηκόντως προσφερόμενη 

εργασία, καθίσταται υπερήμερος δανειστής, βάσει του άρθ. 349 του Α.Κ., και 

οφείλει στον εργαζόμενο τον συμπεφωνημένο μισθό για όσο χρονικό διάστημα 

αρνείται να δεχθεί την προσηκόντως προσφερόμενη εργασία. Θα εξαναγκασθεί δε ο 

εργοδότης να εκπληρώσει τις ως άνω υποχρεώσεις του, εφόσον ο εργαζόμενος 

                                                                                                                                                                          
3986/2011: «Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, η οποία περιλαμβάνει όρο για πρόωρη καταγγελία 
της με εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς την αποζημίωση απόλυσης για τις συμβάσεις 
εργασίας αορίστου χρόνου, κατά τις διατάξεις του ν. 2112/1920, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 
παράγραφοι 2 και 3 του ν. 3863/2010, μετατρέπεται αυτοδικαίως σε σύμβαση εργασίας αορίστου 
χρόνου κατά την καταγγελία.» 

300 Α.Π. 94/1995, 907/2004, 349/2014. 
301 Η διάταξη του άρθ. 673 του Α.Κ. έχει αποζημιωτικό χαρακτήρα όσον αφορά τη ζημία που τελεί σε 

αιτιώδη συνάφεια από την πρόωρη λύση της σύμβασης, καθόσον ο δικαιούχος της αποζημίωσης 
εξαιτίας πρόωρης λύσης της σύμβασης δεν θα πρέπει να καρπωθεί μεγαλύτερη ωφέλεια από αυτήν που 
θα είχε, αν η σύμβαση εξελισσόταν ομαλά έως τη λήξη της (Ζερδελής, 2013:916-917). 

302 Δεν είναι π.χ. δυνατή η παροχή αυτή σε περίπτωση κατάργησης τμήματος ή θέσης. 
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εγείρει αγώγιμη αξίωση303 και αποδείξει ότι υπέστη μονομερή βλαπτική μεταβολή 

και ότι ο εργοδότης του δεν απεδέχθη την προσηκόντως προσφερόμενη σε αυτόν 

εργασία. 

Είτε σε σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου είτε σε ορισμένου, εάν ο 

εργαζόμενος αποχωρήσει από την εργασία του και εγείρει τις αγώγιμες αξιώσεις του, 

αλλά κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν υπέστη μονομερή βλαπτική μεταβολή304, όχι 

μόνο δεν θα του επιδικαστεί ό,τι προσδοκά, αλλά θα κινδυνεύσει να απολέσει και τη 

θέση εργασίας του, καθόσον δικαιούται πλέον ο εργοδότης να καταγγείλει τη σύμβαση, 

εξ αιτίας αποχής του εργαζόμενου από την εργασία του. Η καταγγελία δε αυτή του 

εργοδότη δεν είναι καταχρηστική305, γιατί και το δικαίωμα του μισθωτού να αρνηθεί 

μεταβολή των όρων εργασίας του και την παροχή εργασίας του υπόκειται στους 

περιορισμούς του άρθ. 281 του Α.Κ.306. 

Για να μην περιέλθει στη δεινή αυτή θέση ο εργαζόμενος, δεν θα πρέπει να 

επιλέξει ως αντίδραση στη μονομερή βλαπτική μεταβολή την αποχή από τα νέα του 

καθήκοντα. Αντ’ αυτού, να παράσχει την εργασία του υπό τους νέους όρους, αφού 

προηγουμένως επιφυλαχθεί ρητά για τα δικαιώματά του από τη σύμβαση εργασίας, 

ώστε να μη θεωρηθεί ότι σιωπηρά αποδέχεται τους νέους όρους, και να προσφύγει στο 

δικαστήριο με αναγνωριστική αγωγή, προκειμένου να κριθεί, αν η εργοδοτική απόφαση 

                                                           
303 Η αξίωση αυτή του εργαζομένου για την καταβολή μισθών υπερημερίας δεν υπόκειται στην τρίμηνη 

αποκλειστική προθεσμία του άρθ. 6 παρ. 1 του Ν. 3198/1955, γιατί δεν υπάρχει καταγγελία της 
σύμβασης, αφού ο εργαζόμενος δεν έκανε χρήση του τεκμηρίου του αρ. 7 Ν. 2112/1920.  

304  Για σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου: Α.Π. 1046/2012, βλ. σημ. 262. Εφ.Πειρ. 159/2011 
(Παροδική μη καταβολή μισθού, λόγω οικονομικής δυσχέρειας του εργοδότη, δεν συνιστά μονομερή 
βλαπτική μεταβολή.) Εφ.Λαρ. 172/2010 (Περίπτωση υπαλλήλου που απώλεσε τη θέση του 
προϊσταμένου ύστερα και από πειθαρχικό παράπτωμά του. Ο υποβιβασμός αυτός δεν συνιστούσε 
μονομερή βλαπτική μεταβολή). Εφ.Πα. 234/2010, βλ. σημ. 266. Α.Π. 1428/2002, βλ. σημ. 264. Εφ.Πα. 
1156/2002, βλ. σημ. 304. Α.Π. 2004/2002, 1702/1998, 1504/1997, 1703/1991. Εφ.Αθ. 3411/2002 κ.ά. 
Για σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου: Α.Π. 94/1995 (Εκρίθη μη νόμιμη η αγωγή εργαζόμενου με 
σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, ο οποίος κατόπιν μονομερούς βλαπτικής μεταβολής των όρων 
εργασίας του από την εργοδότριά του, προσέφυγε στο δικαστήριο, θεωρώντας τη μονομερή βλαπτική 
μεταβολή ως καταγγελία της σύμβασης εργασίας από την εργοδότριά του και χωρίς προηγουμένως ο 
ίδιος να έχει προβεί στην καταγγελία της σύμβασής του.) Α.Π. 1566/2009 (Επί καταγγελίας 
συμβάσεως για σπουδαίο λόγο το Εφετείο είχε κάνει δεκτό ότι από τα πραγματικά περιστατικά δεν 
προέκυπτε α) η ύπαρξη σπουδαίου λόγου για την καταγγελία της σύμβασης, β) η αθέτηση εκ μέρους 
της εργοδοσίας της εργασιακής σύμβασης και γ) η καταχρηστική άσκηση του διευθυντικού 
δικαιώματος. Ο Άρειος Πάγος απέρριψε αίτηση για αναίρεση της απόφασης αυτής του Εφετείου.) κ.ά. 

305  Α.Π. 772/1995 (Περίπτωση μισθωτού, που ενώ ήταν καλός υπάλληλος, όταν ενεργούσε υπό τις 
εντολές προϊσταμένου, δεν ανταποκρίθηκε επαρκώς στα καθήκοντά του, όταν του ανατέθηκαν 
καθήκοντα προϊσταμένου. Σε αναδιάρθρωση της επιχείρησής του επανατοποθετήθηκε σε θέση 
υφισταμένου. Ο εργαζόμενος θεώρησε ότι η εργοδοτική αυτή απόφαση εξέφευγε των ορίων του 
διευθυντικού δικαιώματος και αρνήθηκε να παράσχει την εργασία του υπό τους νέους όρους. Εξ αιτίας 
της άρνησής του αυτής ο εργοδότης του κατήγγειλε τη σύμβαση εργασίας του. Το Εφετείο έκρινε ότι η 
εργοδοτική απόφαση περί τοποθέτησής του σε θέση με υποδεέστερα καθήκοντα ενέπιπτε στο πεδίο 
άσκησης του διευθυντικού δικαιώματος, δεν υπερέβαινε τα όριά του, ούτε ήταν βλαπτική ή μειωτική 
για τον εργαζόμενο, επομένως και η απόκρουσή της από αυτόν ήταν αδικαιολόγητη και αποτελούσε 
εύλογη αιτία για καταγγελία της σύμβασης εργασίας του από τον εργοδότη.) 

306 Α.Π. 435/1992. 



 94 

υπερέβαινε τα όρια του διευθυντικού δικαιώματος, ως παράνομη ή καταχρηστική. Εάν 

δικαιωθεί ο εργοδότης, ο εργαζόμενος απλά θα υποχρεωθεί να συμμορφωθεί με την 

εργοδοτική απόφαση περί μονομερούς αλλαγής των όρων εργασίας του, ενώ και ο 

εργοδότης δεν θα μπορεί να καταγγείλει τη σύμβασή του, λόγω άρνησής του για 

παροχή εργασίας. 

Επιπροσθέτως, από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθ. 59, 281, 288, 648, 

652, 914, 932 του Α.Κ., προκύπτει ότι, αν η βλαπτική μεταβολή των όρων της 

σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη και των περιστάσεων υπό τις οποίες επιχειρείται, 

είναι αντίθετη προς την καλή πίστη και ενέχει καταχρηστική ενάσκηση του 

διευθυντικού δικαιώματος του εργοδότη, με αποτέλεσμα την παράνομη προσβολή της 

προσωπικότητας του μισθωτού, μπορεί ο τελευταίος να αξιώσει από τον υπαίτιο εκτός 

των άλλων και χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που υπέστη 307 . Στις 

περιπτώσεις αυτές το δικαστήριο επιδικάζει προς αποζημίωση για ηθική βλάβη εύλογο 

κατά περίπτωση ποσό. 

Σε άκυρη σύμβαση308 δεν τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις των άρθ. 7 του Ν. 

2112/1920 και 672 και 673 του Α.Κ., εάν ο εργοδότης προβεί, χωρίς τη συγκατάθεση 

του εργαζόμενου σε βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας309.  

Σε περίπτωση μεταβίβασης της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης ή τμήματός τους310, 

ανεξαρτήτως του τρόπου με τον οποίο επήλθε η αλλαγή του εργοδότη, εφόσον η 

επιχείρηση συνεχίζεται ως οικονομική μονάδα και διατηρεί την ταυτότητά της με το 

νέο φορέα επιδιώκοντας τον ίδιο κερδοσκοπικό ή οικονομικό σκοπό 311 , από το 

συνδυασμό των άρθ. 6 παρ. 1 του Ν. 2112/1920, 4 παρ. 1 και 2 του Π.Δ. 178/2002, 361, 

179 και 281 του Α.Κ., βάσει των οποίων προκύπτει ότι ο εργοδότης δεν μπορεί κατ’ 

αρχήν να μεταβάλει μονομερώς τις υφιστάμενες εργασιακές σχέσεις σε βάρος των 

εργαζόμενων, οι εργαζόμενοι μπορούν σύννομα, να αρνηθούν οποιαδήποτε μεταβολή 

της εργασιακής τους σχέσης, η οποία θα έχει ως συνέπεια τη χειροτέρευση των όρων 

εργασίας τους, και να απαιτήσουν τη συνέχιση του πριν τη μεταβίβαση εργασιακού 

καθεστώτος τους. Μέσα στο ίδιο, όμως, νομοθετικό πλαίσιο και με βάση την αρχή της 

ελευθερίας των συμβάσεων, μπορεί ο μισθωτός να αποδεχθεί τη μεταβολή των όρων 

εργασίας, οπότε ουσιαστικά, συνάπτεται νέα σύμβαση, η οποία στην περίπτωση αυτή 

                                                           
307 Α.Π. 77/2013. 
308 Βλ. σελ. 41. 
309 Για τις αξιώσεις μισθωτού από άκυρη σύμβαση βλ. σελ. 113. 
310 Βλ. σελ. 57 επ. 
311 Α.Π. 14/2012. 
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είναι έγκυρη και παράγει τις έννομες συνέπειές της, εφόσον δεν αντιβαίνει στα χρηστά 

ήθη ή σε απαγορευτική διάταξη του νόμου312 (Κουκιάδης, 2012α:388 επ.). 

Εφόσον ο εργοδότης επιθυμεί τη συνέχιση της εργασιακής σχέσης και δεν είναι 

προσχηματική η μονομερής από πλευράς του μεταβολή των όρων εργασίας του 

εργαζόμενου με τη σκοπιμότητα να τον εξαναγκάσει σε παραίτηση, μπορεί αντί 

μονομερούς μεταβολής να αξιοποιήσει την τροποποιητική καταγγελία 313 . Κατά τον 

τρόπο αυτό, σαφώς και ευθέως θα δηλώσει τις προθέσεις του στο μισθωτό και αμέσως 

θα διερευνήσει τις δικές του προθέσεις έναντι της προτεινόμενης αλλαγής. Εάν δε ο 

μισθωτός δεν αποδεχθεί την αλλαγή και προσφύγει δικαστικά, ο εργοδότης μπορεί να 

επικαλεστεί την τροποποιητική καταγγελία ως ηπιότερο της απόλυσης του μισθωτού 

μέτρο, ώστε να μην κριθεί άκυρη η καταγγελία και να εξαναγκαστεί να τον δεχθεί στην 

επιχείρησή του υπό τους αρχικούς όρους.  

Εάν, όμως, ο εργοδότης προβεί σε τροποποιητική καταγγελία της σύμβασης 

εργασίας, ύστερα από άρνηση του μισθωτού να δεχθεί μονομερή βλαπτική μεταβολή, η 

καταγγελία αυτή είναι άκυρη ως καταχρηστική (άρθρα 174 και 180 Α.Κ.) και θεωρείται 

ότι δεν έγινε ποτέ. Κατά συνέπεια, έχει υποχρέωση ο εργοδότης να αποδέχεται την 

εργασία του μισθωτού και, σε περίπτωση άρνησής του, καθίσταται υπερήμερος. Όσο δε 

διαρκεί η υπερημερία του, δηλαδή η μη αποδοχή της εργασίας του μισθωτού, 

υποχρεούται να του καταβάλλει τις αποδοχές, ωσάν να τον απασχολούσε κανονικά 

(άρθρα 648 και 656 Α.Κ.)314. 

Εν κατακλείδι, επειδή τα όρια του διευθυντικού δικαιώματος είναι ενίοτε ασαφή 

και δυσδιάκριτα και κατά περίπτωση εξειδικεύονται από τη νομολογία, με αποτέλεσμα 

όχι μόνο ο μισθωτός αλλά και ο ίδιος ο εργοδότης να μη γνωρίζει το εύρος ενάσκησης 

του διευθυντικού του δικαιώματος, η τροποποιητική καταγγελία είναι μάλλον η πλέον 

προσήκουσα αντίδραση εργοδότη, που επιθυμεί την αλλαγή των όρων της σύμβασης 

αντισυμβαλλόμενού του μισθωτού (Βλασσόπουλος 1999:50· Ζερδελής, 2013:393· 

Ζερδελής, 1991:268). 

                                                           
312 Α.Π. 525/2013. 
313 Βλ. σελ. 107. 
314 Εφ.Θεσ. 2040/2003. 



 96 

7. Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας ως εργοδοτικό 

δικαίωμα  

Στο εύρος του διευθυντικού δικαιώματος του εργοδότη υπάγεται η πρόσληψη 

αλλά και η απόλυση υπό προϋποθέσεις των εργαζόμενων στην επιχείρηση ή 

εκμετάλλευσή του. Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας συνιστά μονομερή 

απευθυντέα δήλωση βούλησης, αποτελεί διαπλαστικό δικαίωμα του εργαζόμενου αλλά 

και του εργοδότη315, αντίκειται στην αρχή pacta sunt servanda, αλλά συνάδει με την 

αρχή της ελευθερίας των συμβάσεων, καθόσον, υπό προϋποθέσεις, επιτρέπει τη λύση 

της εργασιακής σχέσης, εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι και περιστατικά που 

καθιστούν μη ανεκτή για τον έναν τουλάχιστον από τους συμβαλλόμενους τη συνέχισή 

της (Ζερδελής, 2013:695 επ.) 

Η καταγγελία της σχέσης εργασίας από τον εργοδότη διαφέρει ως προς τη 

διαδικασία, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν εξ αυτής, ανάλογα με το 

αν η σχέση εργασίας εδράζεται σε άκυρη ή έγκυρη σύμβαση εργασίας, ορισμένου ή 

αορίστου χρόνου (Τζιώνας 2012:177-198· Κουκιάδης, 2012α:844 επ.).  

7.1. Η καταγγελία σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου 

Η καταγγελία σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου (Τζιώνας, 2012:172 επ.) 

προϋποθέτει την ύπαρξη σπουδαίου λόγου, ενώ το δικαίωμα αυτό δεν μπορεί να 

αποκλειστεί με συμφωνία. Σπουδαίο λόγο συνιστά η παράβαση των υποχρεώσεων που 

απορρέουν από τη σύμβαση εργασίας, όχι μόνο των κύριων αλλά και των παρεπόμενων 

αλλά ουσιωδών, είτε έχουν συνομολογηθεί ρητά, είτε επιβάλλονται από το νόμο, χωρίς 

να απαιτείται από τις παραβάσεις αυτές να επέρχεται υλική ζημία στον 

αντισυμβαλλόμενο. Σε περίπτωση μάλιστα που συνυπάρχουν περισσότερα του ενός 

περιστατικά ή πταίσματα, το καθένα από τα οποία δεν είναι επαρκές για να 

                                                           
315  Α.Π. 883/2003 (Το δικαίωμα της καταγγελίας ανήκει στους αντισυμβαλλόμενους, εργοδότη και 

εργαζόμενο. Καταγγελία ή μονομερής βλαπτική μεταβολή που γίνεται από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο 
είναι ανίσχυρη. Όταν ο εργοδότης είναι νομικό πρόσωπο, η καταγγελία γίνεται από το φυσικό εκείνο 
πρόσωπο ή πρόσωπα που σύμφωνα με τον νόμο ή το καταστατικό εκφράζουν τη βούλησή του και το 
εκπροσωπούν στις σχέσεις του με τους τρίτους (όργανα νομικού προσώπου)… Εξ άλλου κατά το άρθ. 
71 παρ. 1 Α.Κ. το νομικό πρόσωπο ευθύνεται για τις πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων που το 
αντιπροσωπεύουν, εφόσον η πράξη ή η παράλειψη έγινε κατά την εκτέλεση των καθηκόντων που τους 
είχαν ανατεθεί. Η διάταξη αυτή αφορά πράξη ή παράλειψη που δεν αποτελεί δικαιοπραξία (για τη 
δικαιοπραξία προβλέπει το άρθ. 70 Α.Κ) λ.χ. παράβαση συμβατικών υποχρεώσεων, αδικοπραξία 
γενικώς, πράξεις ή παραλείψεις από τις οποίες γεννάται υποχρέωση προς αποζημίωση, έστω και αν 
αυτές δεν είναι παράνομες και υπαίτιες.) Α.Π. 719/2013 (Σε περίπτωση δανεισμού εργαζόμενου, η 
καταγγελία της σύμβασής του μπορεί να γίνει μόνο από τον αρχικό εργοδότη.) 
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στοιχειοθετηθεί η έννοια του σπουδαίου λόγου, είναι δυνατόν να προκύψει σπουδαίος 

λόγος από τη συνεκτίμηση όλων. Δεν πρέπει, όμως, να υπάρχει πταίσμα του 

επικαλούμενου το σπουδαίο λόγο 316 . Εάν ο σπουδαίος λόγος για τον οποίο 

καταγγέλλεται σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου δικαιολογεί τη λύση της 

σύμβασης εργασίας, τότε η εργασιακή σχέση καταγγέλλεται αζημίως και πριν τη λήξη 

της.  

Ο εργοδότης μπορεί να επικαλεστεί ως σπουδαίο λόγο επαγγελματική ανεπάρκεια 

του εργαζόμενου, πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων του, διάπραξη πειθαρχικού 

παραπτώματος ή αξιόποινης πράξης κατά την εκτέλεσή τους317, ακόμα και την υποψία 

εκτέλεσης ποινικού αδικήματος, ιδίως όταν ο εργαζόμενος κατέχει θέση ιδιαίτερης 

εμπιστοσύνης, επανειλημμένες απουσίες του εργαζόμενου, αδικαιολόγητη άρνησή του 

για παροχή εργασίας, μη συμμόρφωσή του στις οδηγίες του κλπ. Μπορεί δηλαδή να 

επικαλεστεί συμπεριφορές, πράξεις ή παραλείψεις του εργαζόμενου που έχουν ως 

αποτέλεσμα από υπαιτιότητά του να δημιουργούνται προβλήματα στην επιχείρηση και 

να μη λειτουργεί ομαλά η σύμβαση εργασίας του318.  

Ο εργαζόμενος μπορεί να επικαλεστεί ως σπουδαίο λόγο καταγγελίας της 

σύμβασης εργασίας του μονομερή βλαπτική μεταβολή από πλευράς του εργοδότη, 

υβριστική του συμπεριφορά, καθυστέρηση στην καταβολή μισθού, παράλειψη λήψης 

των απαραίτητων μέτρων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζόμενων κλπ. 

(Τζιώνας, 2012: 172-173).  

Γενικότερα και με δεδομένο το ότι η σχέση εργασίας προϋποθέτει την ύπαρξη 

αμοιβαίας εμπιστοσύνης, σπουδαίο λόγο συνιστά οποιαδήποτε συμπεριφορά του ενός 

από τους συμβαλλόμενους που, κατά περίπτωση και σύμφωνα με την καλή πίστη και τα 

συναλλακτική ήθη, καθιστά μη λειτουργική και μη ανεκτή τη σύμβαση εργασίας, σε 

σημείο που να μη δικαιολογείται ο υπαίτιος της κατάστασης αυτής να αξιώνει τη 

διατήρησή της319. 

                                                           
316 Α.Π. 492/2011, 701/2010. Εφ.Θεσ. 823/2000.  
317 Α.Π. 1815/2011, 691/2012, 458/2013. Α.Π. 601/2013 (Αν στον κανονισμό εργασίας του εργοδότη 

(Τράπεζας εν προκειμένω) προβλέπονται πειθαρχικά παραπτώματα και αντίστοιχες ποινές, τότε ναι μεν 
ο εργοδότης δεν υποχρεούται να επιλέξει αντί της έκτακτης καταγγελίας την επιβολή πειθαρχικής 
ποινής, όμως, η προσφυγή του εργοδότη στην έκτακτη καταγγελία ελέγχεται κατά το άρθ. 281 Α.Κ. 
από το δικαστήριο, το οποίο ερευνά αν στη συγκεκριμένη περίπτωση με την άσκηση του δικαιώματος 
της καταγγελίας, παραβιάζεται η αρχή της αναλογικότητας μεταξύ του χρησιμοποιούμενου μέσου και 
του επιδιωκόμενου σκοπού, που αποτελεί απαρχή της καλής πίστης και στηρίζεται στη διάταξη του 
άρθ. 25 παρ. 1 του Συντάγματος. Ειδικότερα, το δικαστήριο, κατόπιν σχετικού ισχυρισμού, εξετάζει αν 
υπάρχουν άλλα ηπιότερα από την καταγγελία μέτρα εξίσου πρόσφορα για την επίτευξη του 
επιδιωκόμενου με αυτή σκοπού, δηλαδή αν η καταγγελία είναι όχι μόνο πρόσφορο, αλλά και αναγκαίο 
μέσο για τη διαφύλαξη των συμφερόντων του εργοδότη.) Μον.Πρωτ.Αθ. 1451/1996.   

318 Α.Π. 3502/1991. 
319 Α.Π. 492/2011, 1699/2011. 
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Είναι καταχρηστική, όμως, η άσκηση του δικαιώματος αυτού του εργοδότη, όταν 

υπερβαίνει τα όρια της καλής πίστης, των χρηστών και συναλλακτικών ηθών (άρθ. 281 

και 288 Α.Κ.), και την αρχή της αναλογικότητας μεταξύ του μέσου και του 

επιδιωκόμενου σκοπού, ως εκδήλωση της καλής πίστης και της συνταγματικής αρχής 

που απαγορεύει την κατάχρηση δικαιώματος (άρθ. 25 παρ. 1 του Συντάγματος) 320. 

Όσον αφορά τον εργοδότη, καταχρηστική είναι η άσκηση του δικαιώματός του αυτού, 

όταν από υπαιτιότητά του προκλήθηκε ο σπουδαίος λόγος, τον οποίο στη συνέχεια 

επικαλείται στο δικαστήριο για καταγγελία της σύμβασης. Σε περίπτωση 

καταχρηστικής άσκησης του δικαιώματος, η καταγγελία της σύμβασης ορισμένου 

χρόνου είναι άκυρη321.  

Εξάλλου, από τις διατάξεις του άρθ. 8 παρ. 1 του Ν. 2112/1920, όπως έχει 

τροποποιηθεί και ερμηνευτεί από το Ν. 4558/1930 και το άρθ. 11 του Α.Ν. 547/1937,  

προκύπτει ότι είναι άκυρη η σύμβαση ορισμένου χρόνου, όταν η διάρκειά της δεν 

δικαιολογείται από τη φύση ή το είδος ή το σκοπό της εργασίας ή δεν υπαγορεύεται 

από ειδικό λόγο, που ανάγεται κυρίως στις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας της 

επιχείρησης. Οι ανωτέρω διατάξεις σκοπό έχουν να αντιμετωπισθεί η κατάχρηση σε 

βάρος των εργαζόμενων με την καταστρατήγηση των διατάξεων περί υποχρεωτικής 

καταγγελίας της σύμβασης322.  

Επειδή δε επί συμβάσεως ορισμένου χρόνου δεν τυγχάνουν εφαρμογής οι 

διατάξεις του Ν. 2112/1920 323 , αποζημίωση για καταγγελία σύμβασης ορισμένου 

χρόνου, βάσει των άρθ. 673324 και 674 του Α.Κ., μπορεί να αξιώσει ο εργαζόμενος μόνο 

εάν ο ίδιος καταγγείλει έγκυρα τη σύμβαση εργασίας του με σπουδαίο λόγο την 

αθέτησή της από τον εργοδότη ή εάν ο εργοδότης έχει καταγγείλει τη σύμβαση 

εργασίας με σπουδαίο λόγο που οφείλεται σε μεταβολή των προσωπικών ή 

περιουσιακών του σχέσεων (Τζιώνας, 2012: 174-175) 325 . Είναι άκυρη η πρόωρη 

καταγγελία σύμβασης εργασίας χωρίς σπουδαίο λόγο.  

                                                           
320 Α.Π. 620/2008. Βλ. σελ. 11 και 65. 
321 Εφ.Θεσ. 823/2000. 
322 Α.Π. 253/2014, 2100/2013. Εφ.Λαρ. 237/2012, 75/2011. Ανάλογα θέματα για το δημόσιο τομέα 

ρυθμίζουν τα άρθ. 5 και 6 του Π.Δ. 164/2004, το άρθ. 21 του Ν. 2190/1994, το άρθ. 103 παρ. 7 και 8 
του Σ., που σκοπό έχει μάλλον να αποτρέψει το αντίστροφο, την μετατροπή δηλαδή των συμβάσεων 
ορισμένου χρόνου σε αορίστου για λόγος που δεν υπαγορεύονται από τις ανάγκες του δημοσίου. 

323 Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται στο άρθ. 5 παρ. 1 της Π.Υ.Σ. 6/28.02.2014 (ΦΕΚ Α΄ 
38/28.02.2014) και του άρθ. 40 του Ν. 3986/2011. Βάσει δε του άρθ. 74 παρ. 4 του Ν. 3863/2010: 
«Εργαζόμενοι ηλικίας 55 έως 64 ετών των οποίων η σύμβαση εργασίας καταγγέλλεται, ανεξάρτητα αν 
πρόκειται για ομαδικές ή μεμονωμένες απολύσεις, εφόσον παραμένουν άνεργοι, έχουν το δικαίωμα της 
αυτασφάλισης». Το ίδιο άρθρο προσδιορίζει το χρονικό διάστημα της αυτασφάλισης και το ποσοστό με 
το οποίο ο εργοδότης υποχρεούται να μετέχει σ’ αυτήν. 

324 Βλ. σημ. 301. 
325 Α.Π. 94/1995. 
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7.2. Η καταγγελία της σύμβασης αορίστου χρόνου 

Η καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου (Τζιώνας, 2012:177 επ.) 

διακρίνεται σε τακτική και άτακτη. Η τακτική καταγγελία, που προϋποθέτει 

προειδοποίηση του εργαζόμενου και επιφέρει λύση της σχέσης εργασίας μετά την 

πάροδο ορισμένης προθεσμίας, βάσει του Ν. 2112/1920, μπορεί να εφαρμοστεί μόνο σε 

υπαλλήλους (άρθ. 1), απασχολούμενους με σύμβαση εργασίας αορίστου, αλλά και 

ορισμένου χρόνου (άρθ. 8 παρ. 3), εάν ο καθορισμός της χρονικής διάρκειας δεν 

δικαιολογείται από τη φύση της σύμβασης και έγινε σκόπιμα προς καταστρατήγηση 

των διατάξεων περί υποχρεωτικής καταγγελίας της σύμβασης. Σε περίπτωση τακτικής 

καταγγελίας ο εργοδότης, εφόσον τηρήσει τις προβλεπόμενες προθεσμίες 326 , 

υποχρεούται να καταβάλει στον εργαζόμενο το μισό της καθορισμένης εκ του νόμου 

αποζημίωσης που θα όφειλε, εάν είχε προβεί στην απόλυση χωρίς προειδοποίηση. 

Βασικές προϋποθέσεις για έγκυρη τακτική καταγγελία σύμβασης αορίστου 

χρόνου είναι η κοινοποίησή της στον εργαζόμενο με έγγραφο τύπο, η τήρηση 

ορισμένου χρόνου προειδοποίησης αναλόγου προς το χρόνο προϋπηρεσίας του 

εργαζόμενου, το να έχει καταχωρηθεί από τον εργοδότη η απασχόληση του 

απολυόμενου στα τηρούμενα για το Ι.Κ.Α. μισθολόγια (Α.Π.Δ.) ή να έχει ασφαλιστεί ο 

απολυόμενος από τον εργοδότη στον Ο.Α.Ε.Δ., και η καταβολή σε αυτόν της νόμιμης 

αποζημίωσης. Εάν ο εργοδότης δεν προβεί σε έγγραφη προειδοποίηση, οπότε παύει να 

είναι τακτική η καταγγελία της σύμβασης, θα υποχρεωθεί να καταβάλει στον 

εργαζόμενο το ποσό αποζημίωσης που προβλέπεται στην περίπτωσης της άτακτης 

καταγγελίας, το διπλάσιο δηλαδή εκείνου της τακτικής.  

Η άτακτη καταγγελία αποτελεί τη μοναδική μορφή καταγγελίας για εργάτες, 

μπορεί, όμως, να εφαρμοστεί και σε υπαλλήλους, με προϋποθέσεις εγκυρότητάς της την 

κοινοποίησή της εγγράφως στον εργαζόμενο, τη χορήγηση της νόμιμης αποζημίωσης 

και την καταχώρηση από τον εργοδότη της απασχόλησης του απολυόμενου στα 

τηρούμενα για το Ι.Κ.Α. μισθολόγια (Α.Π.Δ.) ή την ασφάλιση του απολυόμενου στον 

Ο.Α.Ε.Δ. από τον εργοδότη. 

Σιωπηρή καταγγελία της σύμβασης εργασίας από τον εργοδότη συνιστά η άρνησή 

του να δεχθεί την προσηκόντως προσφερόμενη εργασία του μισθωτού, εάν η άρνησή 

του αυτή συνοδεύεται από περιστάσεις από τις οποίες αναμφίβολα προκύπτει η 

βούλησή του για λύση της εργασιακής σύμβασης327. Κατ’ αναλογία, και η απουσία του 

                                                           
326 Ν. 3198/1955 άρθ. 4. 
327 Εφ.Λαρ. 82/2008. Α.Π. 1490/2007. 
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μισθωτού από την εργασία του για μακρό διάστημα υποδηλώνει βούληση καταγγελίας 

της σύμβασης. Αλλά σε κάθε περίπτωση η συναγόμενη βούληση του καταγγέλλοντα 

πρέπει να προκύπτει σαφώς από τις περιστάσεις και χωρίς αμφιβολία328. 

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθ. 669 του Α.Κ., η καταγγελία της σύμβασης 

αορίστου χρόνου είναι αναιτιώδης και μονομερής δικαιοπραξία και αποτελεί δικαίωμα 

του μισθωτού αλλά και του εργοδότη (Ζερδελής, 1991:7). Ως αναιτιώδης δε 

δικαιοπραξία δεν είναι απαραίτητο να δικαιολογείται από τον καταγγέλλοντα329, ενώ 

και το κύρος της δεν εξαρτάται από την ύπαρξη ή την ελαττωματικότητα της αιτίας για 

την οποία έγινε330. Ο εργοδότης, όμως, οφείλει να καταγγείλει τη σύμβαση εγγράφως 

και να καταβάλει την αποζημίωση, ακόμη και όταν η καταγγελία οφείλεται σε υπαίτια 

μη εκπλήρωση ή πλημμελή εκπλήρωση των υποχρεώσεων του μισθωτού. Δεν έχει την 

υποχρέωση αυτή, όταν ο μισθωτός δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή 

ενεργεί κακόβουλα, αποσκοπώντας στο να εξαναγκάσει τον εργοδότη του να τον 

απολύσει, ώστε στη συνέχεια να εισπράξει την αποζημίωση του Ν. 2112/1920, διότι 

στην περίπτωση αυτή η ενάσκηση του δικαιώματος του μισθωτού αντιβαίνει τους 

περιορισμούς του άρθ. 281 του Α.Κ. 331 

Σε περίπτωση που η καταγγελία γίνεται από τον εργοδότη, κατά το άρθ. 167 του 

Α.Κ., αναπτύσσει την άμεση διαπλαστική της ενέργεια από τη στιγμή που λαμβάνει 

γνώση αυτής ο παραλήπτης-εργαζόμενος. Από τη στιγμή που θα κοινοποιηθεί στον 

εργαζόμενο, επιφέρει οπωσδήποτε τη λύση της εργασιακής σύμβασης. Συνέχιση της 

ίδιας εργασιακής σύμβασης δεν μπορεί να επέλθει ούτε με τη συναίνεση του 

εργαζόμενου, ούτε με συμφωνία εργοδότη και εργαζόμενου. Αν η καταγγελία γίνει 

κατόπιν προειδοποίησης, η λύση της εργασιακής σχέσης επέρχεται αυτοδικαίως μετά 

την πάροδο της ορισθείσας προθεσμίας. Η καταγγελία δε πρέπει να περιέχει σαφή τη 

βούληση του καταγγέλλοντα να λύσει μονομερώς τη σύμβαση εργασίας, κατά τρόπο 

που δεν αφήνει αμφιβολία περί αυτού στον αντισυμβαλλόμενο. Κατά συνέπεια, δεν 

επιδέχεται αίρεση, όσον αφορά τη λήξη της σύμβασης ή όχι, επειδή ακριβώς δεν 

συμβιβάζεται με το χαρακτήρα της καταγγελίας ως διαπλαστικής δικαιοπραξίας. Η 

συνέχιση προσφοράς εργασίας στον εργοδότη μετά από καταγγελία εκ μέρους του της 

σύμβασης εργασίας είναι δυνατή μόνο εάν συναφθεί νέα σύμβαση εργασίας332. 

                                                           
328 Α.Π. 2028/2013. 
329 Α.Π. 50/2011, 1474/2002. Μον.Πρωτ.Θεσ. 33423/2010. Εφ.Δωδ. 263/2003. 
330 Α.Π. 541/2014, 924/2010, 1096/2003. 
331 Α.Π. 695/2007, 1940/2007, 405/2008. 
332 Α.Π. 65/2012. 
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Η καταγγελία σχέσης εργασίας αορίστου χρόνου από τον εργοδότη ελέγχεται ως 

προς το αν ο εργοδότης έχει τηρήσει τις προαναφερθείσες τυπικές προϋποθέσεις 

(έγγραφος τύπος, αποζημίωση333, εγγραφή στα μισθολόγια του ΙΚΑ ή ασφάλισή του 

στον οικείο ασφαλιστικό φορέα), αν έχει σεβαστεί στις συμβατικές του υποχρεώσεις334 

και τους περιορισμούς του άρθ. 281 του Α.Κ.  

Το δικαίωμα του εργοδότη περί αναιτιολόγητης καταγγελίας της σύμβασης 

αορίστου χρόνου υπόκειται και στους περιορισμούς του άρθ. 281 του Α.Κ., με συνέπεια 

την υπερημερία του εργοδότη και τις εξ αυτού υποχρεώσεις του (άρθρα 648 και 656 

του Α.Κ.). Τέτοιας μορφής υπέρβαση υπάρχει, όταν η ενέργεια αυτή του εργοδότη δεν 

επιβάλλεται από την ομαλή και αποδοτική λειτουργία της επιχείρησής του και τις 

ανάγκες της, ούτε εξυπηρετεί το σκοπό του δικαιώματός του, αλλά υπαγορεύεται από 

εγωιστική διάθεση ή ταπεινά ελατήρια, όπως, κακότητα, εμπάθεια, μίσος ή έχθρα, 

εξαιτίας ενδεχομένως και προηγούμενης συμπεριφοράς του εργαζόμενου μη αρεστής 

στον εργοδότη, όπως στην περίπτωση κατά την οποία ο εργαζόμενος νόμιμα διεκδίκησε 

δικαιώματά 335 . Οι περιορισμοί του άρθ. 281 του Α.Κ. ελέγχονται ακόμα και όταν 

εξαναγκάζεται από τρίτους ο εργοδότης να προβεί στην καταγγελία της σύμβασης 

εργασίας μισθωτού336. Επειδή δε η καταγγελία σύμβασης εργασίας είναι αναιτιώδης, ο 

                                                           
333 Α.Π. 1254/2013 (Η αποζημίωση απόλυσης υπολογίζεται με βάση τον οφειλόμενο μισθό και όχι τον 

καταβληθέντα.) Α.Π. 918/2013 (Δεν επέρχεται ακυρότητα της καταγγελίας, αν υπό τις συγκεκριμένες 
συνθήκες η μη καταβολή από τον εργοδότη ολόκληρης της οφειλόμενης αποζημίωσης είναι 
δικαιολογημένη κατά τις αρχές της καλής πίστεως, αποδιδόμενη όχι σε κακοβουλία, αλλά σε εύλογη 
αμφιβολία ή πλάνη συγγνωστή ή παραδρομή ως προς το ακριβές ποσό αυτής.) Α.Π. 88/2010 (Η μη 
καταβολή πλήρους αποζημίωσης δεν καθιστά άκυρη τη σύμβαση. Περίπτωση καταγγελίας σύμβασης 
έμμισθης εντολής δικηγόρου.) Αντιθέτως, Εφ.Πειρ. 95/2012 (Η παράλειψη της καταβολής της νόμιμης 
αποζημίωσης απόλυσης στο μισθωτό έχει για συνέπεια την ακυρότητα της καταγγελίας. Ακυρότητα 
υπάρχει και όταν ο εργοδότης κατέβαλε αποζημίωση λιγότερη από αυτή που έπρεπε ή ακόμη και όταν 
απλώς καθυστέρησε την καταβολή κάποιας δόσης (άρθ. 5 παρ. 3 Ν. 3198/1955). Α.Π. 293/2004. 
Εφ.Λαρ. 407/2008 (Η αποζημίωση του εργαζόμενου λόγω άτακτης καταγγελίας της εργασιακής 
σύμβασης δεν συνιστά μισθό υπό στενή έννοια και η τοκοφορία της δεν αρχίζει από την ημερομηνία 
απόλυσης.)  

334  Α.Π. 341/2008 (Κρίθηκε καταχρηστική η καταγγελία σύμβασης εργασίας, κατόπιν άρνησης του 
μισθωτού να δεχθεί αποδοχές κατώτερες από τις νόμιμες. Προηγήθηκε άρνηση της εργοδότριας 
επιχείρησης να δώσει αύξηση στις αποδοχές του ενάγοντα, την οποία δικαιούτο με βάση τη Σ.Σ.Ε.) 

335  Α.Π. 2237/2013, 1683/2012, 95/2012, 924/2010. Μον.Πρωτ.Θεσ. 33423/2010. Α.Π. 1539/2001 
(Περίπτωση μισθωτού, ειδικότερα φύλακα προσωπικού ασφαλείας, με σύμβαση εργασίας αορίστου 
χρόνου. Όταν διεκδίκησε τις νόμιμες αμοιβές του, σύμφωνα με τις ισχύουσες Σ.Σ.Ε. για εργαζόμενους 
της κατηγορίας του, με προσφυγή στο σωματείο φυλάκων και νυκτοφυλάκων, το οποίο μάλιστα τον 
όρισε εκπρόσωπό του στο χώρο εργασίας του, διαταράχθηκαν οι σχέσεις του με την εργοδότρια 
εταιρεία, ώσπου τελικά απολύθηκε. Το Εφετείο έκρινε άκυρη την απόλυσή του ως καταχρηστική.) 
Α.Π.Τμ.Β΄1480/1990. Εφ.Θεσ. 1764/1999.  

336 Α.Π. 1474/2002 (Εξαναγκασμένη καταγγελία χαρακτηρίζεται αυτή που επιβάλλεται στον εργοδότη 
από τρίτους (από το προσωπικό, το σωματείο, πελάτες, προμηθευτές), που απαιτούν και επιβάλλουν 
την απόλυση εργαζόμενου ακόμα και με απειλές για οικονομικές ή άλλες συνέπειες (άρνηση 
συνεργασίας με τον συγκεκριμένο εργοδότη ή άρνηση παροχής εργασίας, απεργιακές κινητοποιήσεις, 
διακοπή παραγγελιών, εμπόδια στις προμήθειες), σε περίπτωση μη απόλυσης του συγκεκριμένου 
εργαζόμενου. Κριτήριο για τη σωστή απόφαση του εργοδότη πρέπει να είναι η υπαιτιότητα ή μη 
εργαζομένου, του οποίου ζητείται η απόλυση σε σχέση με τους λόγους που προβάλλονται, το βάσιμο ή 
μη των λόγων, η σχέση τους με τη θέση και την υπηρεσιακή δραστηριότητα του μισθωτού και ο 
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εργαζόμενος πρέπει να αποδείξει ότι οφείλεται σε καταχρηστική άσκηση του 

δικαιώματος του εργοδότη 337, ενώ σε περίπτωση αναίρεσης της απόφασης αυτής, ο 

προσβάλλων κατά περίπτωση (εργαζόμενος ή εργοδότης) οφείλει να καταθέσει στο 

δικαστήριο τα πραγματικά περιστατικά που στοιχειοθετούν τους ισχυρισμούς του, στα 

οποία και θα στηριχθεί η δικαστική απόφαση338. 

Αναφέραμε ήδη339 ότι είναι καταχρηστική η από τον εργοδότη καταγγελία της 

σύμβασης μισθωτού που αρνήθηκε μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας 

του 340 , όχι εκ του λόγου αυτού και μόνο, αλλά εάν συγχρόνως συντρέχουν και 

περιστατικά που καταδεικνύουν υπέρβαση της απαγορευτικής διάταξης του άρθ. 281 

του Α.Κ. από πλευράς του εργοδότη (π.χ. εχθρότητα και εκδικητική διάθεση). Δεν 

είναι, όμως, καταχρηστική, εάν η υπέρβαση αυτή έχει συντελεστεί από πλευράς 

μισθωτού, καθόσον και το δικό του δικαίωμα να αρνηθεί μεταβολή των όρων εργασίας 

του από τον εργοδότη υπόκειται στους ίδιους περιορισμούς (άρθ. 281 Α.Κ.)341. Σε κάθε 

περίπτωση η δικαστική κρίση εδράζεται στα πραγματικά περιστατικά342. 

                                                                                                                                                                          
βαθμός διακινδύνευσης των συμφερόντων της επιχείρησης. Έτσι γίνεται διάκριση μεταξύ των 
περιπτώσεων: α) Αν δεν συντρέχει αντικειμενικός λόγος καταγγελίας που ν' αφορά το πρόσωπο ή τη 
συμπεριφορά του εργαζομένου, οπότε η απαίτηση των τρίτων από τον εργοδότη να απολύσει τον 
εργαζόμενο δεν δικαιολογείται και οι πιέσεις προς αυτόν δεν μπορούν δίχως άλλο να αποτελέσουν 
λόγο καταγγελίας, η απόλυση είναι παράνομη. Ο εργοδότης οφείλει στην περίπτωση αυτή να 
προστατεύσει τον εργαζόμενο και να μην υποχωρήσει στις πιέσεις των τρίτων. Μόνο αν εξαιτίας των 
πιέσεων των τρίτων τίθεται σε κίνδυνο η υπόσταση της επιχείρησης ή απειλείται ο εργοδότης με 
σοβαρή οικονομική ζημία, αν δεν ενδώσει στο αίτημα τους, και για την αντιμετώπιση της κατάστασης 
δεν υπάρχει καμία άλλη διέξοδος από την απόλυση, τότε ο εργοδότης μπορεί να προβάλει τον 
εξαναγκασμό που ασκείται ως λόγο για την καταγγελία της σύμβασης εργασίας. β) Αν αντίθετα, η 
απαίτηση των τρίτων δικαιολογείται από την αντικοινωνική συμπεριφορά του εργαζομένου, η οποία 
διαταράσσει τη συνεργασία στην εκμετάλλευση ή τις σχέσεις του εργοδότη με τους τρίτους, η απόλυση 
είναι νόμιμη.) Βλ. και Α.Π. 676/2009, σημ. 348. 

337 Α.Π. 414/2008 (Μόνος ο ισχυρισμός ότι ο εργαζόμενος ήταν άριστος υπάλληλος δεν αρκεί για να 
κριθεί η καταγγελία της σύμβασης καταχρηστική. Είναι αναγκαίο να συντρέχουν και άλλα περιστατικά 
που να καταδεικνύουν την υπέρβαση των ορίων του άρθ. 281 του Α.Κ.) 

338 Α.Π. 553/2010, 141/2010. Α.Π. 1107/2000 (Υπάλληλος τμήματος πωλήσεων επιχείρησης, έθεσε στη 
διάθεση της εργοδότριας εταιρείας εφεύρεσή του, βάσει της οποίας αυξήθηκαν σημαντικά οι πωλήσεις 
του προϊόντος και τα κέρδη της επιχείρησης. Κατόπιν τούτου, ο υπάλληλος θεώρησε ευτελή τα αρχικά 
καθορισθέντα ποσά αμοιβής του και ζήτησε επανακαθορισμό τους, με κλιμακούμενες αυξήσεις τους 
ανάλογα με τα κέρδη της εταιρείας. Η εργοδότρια εταιρεία αρνήθηκε να ικανοποιήσει τις αξιώσεις του 
και προέβη στην απόλυσή του. Στο Εφετείο δικαιώθηκε η εργοδότρια εταιρεία, ισχυριζόμενη ότι ο 
εργαζόμενος είχε επιδείξει αντισυμβατική συμπεριφορά, ότι δηλαδή αρνείτο να συνεργαστεί με τον 
προϊστάμενό του, έκρινε και σχολίαζε με υποτιμητικό και ειρωνικό τρόπο τις αποφάσεις της διοίκησης, 
επεδείκνυε ανάρμοστη και προκλητική συμπεριφορά στους συναδέλφου του, συκοφαντούσε την 
εργοδότρια εταιρεία στους πελάτες της και κατηγορούσε τα προϊόντα της. Ο Άρειος Πάγος, αναίρεσε 
την απόφαση του Εφετείου, διότι δεν είχαν αποδειχθεί με πραγματικά περιστατικά οι ισχυρισμοί της 
εργοδότριας εταιρείας.)  

339 Βλ. σελ. 87. 
340 Μον.Πρωτ.Θεσ. 13190/2012. Α.Π. 701/2010, 1431/2000, 805/1995. Εφ.Θεσ. 2040/2003, 1519/1997.  
341 Α.Π. 435/1992. 
342 Α.Π. 1227/1999 (Εργάτης σε εργοστάσιο νημάτων προήχθη σε προϊστάμενο, ειδικότερα επιστάτη. 

Εκτέλεσε τα καθήκοντά του με επάρκεια, ώστε να κρίνεται ικανός και για ανώτερη θέση. Κατόπιν 
εισαγωγής νέας τεχνολογίας και εξ αυτής ενοποίηση των τμημάτων της επιχείρησης, επειδή πλεόναζε η 
θέση του αυτή, τοποθετήθηκε σε νέα θέση. Στη νέα του εργασία αποδείχθηκε ανεπαρκής, εξαιτίας της 
μυωπίας του που δεν του επέτρεπε να ξεχωρίζει τα νήματα αλλά και λόγω ανικανότητάς του να 
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Γενικότερα, το δικαίωμα του εργοδότη να προβεί σε καταγγελία της σύμβασης 

αορίστου χρόνου μισθωτού δεν ασκείται καταχρηστικά, όταν υπηρετεί το καλώς 

εννοούμενο συμφέρον της επιχείρησης343, όταν δηλαδή η καταγγελία της σύμβασης έχει 

ως πραγματική αιτία την παράβαση από τον εργαζόμενο κύριων ή παρεπόμενων αλλά 

ουσιωδών συμβατικών του υποχρεώσεων344, την πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων 

του απολυόμενου345, την παράβαση οδηγιών του εργοδότη που δόθηκαν στο πλαίσιο 

του διευθυντικού δικαιώματος, την ανεπαρκή απόδοση του μισθωτού, ή όταν η 

σύμβαση καταγγέλλεται κατόπιν πειθαρχικού παραπτώματος 346  ή κατόπιν υποβολής 

μήνυσης για αξιόποινη πράξη κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας εργαζόμενου 347, ή 

                                                                                                                                                                          
αφομοιώσει τη νέα τεχνολογία. Κατόπιν τούτου πιέστηκε από τον οικονομικό διευθυντή του 
εργοστασίου να αποδεχθεί υποδεέστερα καθήκοντα σε θέση εργάτη, διαφορετικά θα απολυόταν. Ο 
εργαζόμενος δεν απεδέχθη τη θέση του εργάτη και απολύθηκε. Το Εφετείο έκρινε άκυρη την απόλυσή 
του για λόγους εκδίκησης, επειδή ο εργαζόμενος δεν απεδέχθη τον υποβιβασμό του σε εργάτη. Έκρινε 
ακόμη ότι απελύθη, χωρίς να ενεργοποιηθεί προηγουμένως ο εσωτερικός κανονισμός της επιχείρησης 
και να του επιβληθεί ποινή ύστερα από κλήση του σε απολογία. Ο Άρειος Πάγος παρέπεμψε την 
απόφαση σε νέα εκδίκαση, με το αιτιολογικό ότι το Εφετείο δεν εξέθεσε συγκεκριμένα περιστατικά 
δηλωτικά των προθέσεων της εργοδότριας επιχείρησης να εκδικηθεί τον εργαζόμενο λόγω άρνησής 
του να υποβιβαστεί και δεν στηρίχθηκε επαρκώς η υποχρέωση της εργοδότριας επιχείρησης να 
ενεργοποιήσει τον εσωτερικό κανονισμό για πειθαρχικά παραπτώματα, καθόσον το μέτρο αυτό σε 
τίποτε δε θα εξυπηρετούσε την αναδιαρθρωμένη λειτουργία της επιχείρησης.) Α.Π. 1227/1999 
959/2001 (Εργαζόμενη ισχυρίστηκε ότι απολύθηκε κατόπιν μονομερούς βλαπτικής μεταβολής των 
όρων εργασίας της από την εργοδότρια εταιρεία και επειδή δεν απεδέχθη τη μεταβολή αυτή και 
διεκδίκησε νόμιμες αμοιβές της. Το Εφετείο έκρινε ότι η εργοδότρια προέβη στην καταγγελία της 
σύμβασης εργασίας κατόπιν άρνησης της εργαζόμενης να συμμορφωθεί με απόφαση της εργοδότριας, 
μετακίνησή της δηλαδή σε άλλη εργασιακή θέση, που ήταν μέσα όρια άσκησης του διευθυντικού 
δικαιώματος). Α.Π. 2234/2013 (Καταγγελία σύμβασης εργασίας από εκδίκηση, επειδή ο μισθωτός είχε 
καταφύγει στην επιθεώρηση εργασίας και είχε ζητήσει την εφαρμογή Σ.Σ.Ε. που θεωρούσε 
εφαρμοστέα. Είχε προηγηθεί ψευδής και προσχηματική μήνυση του εργοδότη εναντίον του μισθωτού.) 
Πρωτ.Θεσ. 30328/2008. 

343 Βλ. σελ. 66. 
344  Α.Π. 182/2008 (Συστηματική ασυνέπεια εργαζόμενου ως προς την τήρηση του ωραρίου.) Α.Π. 

561/2007, 408/2008. 
345Α.Π. 1694/2012, 1683/2012. 
346  Α.Π. 3502/1991. Α.Π. 904/2012 (Αν στον κανονισμό εργασίας του εργοδότη προβλέπονται 

πειθαρχικά παραπτώματα, ο εργοδότης δεν υποχρεούται να επιλέξει την επιβολή πειθαρχικής ποινής 
αντί της καταγγελίας της σύμβασης, αλλά σε κάθε περίπτωση η καταγγελία της σύμβασης ελέγχεται 
από το άρθ. 281 του Α.Κ. Είναι καταχρηστική η καταγγελία της σύμβασης με αφορμή παράπτωμα 
εργαζόμενου, αν ο εργοδότης μπορεί να επιβάλει ως ηπιότερο μέτρο πειθαρχική ποινή.) Α.Π. 
1145/2012 (Καταχρηστική είναι η καταγγελία της σύμβασης, όταν επιβάλλεται ως πειθαρχική ποινή 
από εχθρότητα ή διάθεση εκδίκησης εκ μέρους του εργοδότη.) Τα υπηρεσιακά πειθαρχικά συμβούλια 
έχουν συνήθως ως πρότυπο το δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα και συνεισφέρουν στον εξορθολογισμό της 
διαδικασίας απόλυσης και πειθαρχικού κολασμού των εργαζόμενων. Παράλληλα, αποτελούν και ένα 
είδος εγγύησης ότι τόσο το εργοδοτικό δικαίωμα για καταγγελία της σύμβασης εργασίας όσο και η 
πειθαρχική εξουσία θα ασκούνται με σοβαρότητα και κατά τρόπο που υπηρετεί τα συμφέροντα αφενός 
της επιχείρησης αφετέρου του εργαζόμενου (Καζάκος, 2009:1). 

347 Α.Π. 778/1995 (Ο εργοδότης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 5 παρ. 1 του Ν. 2112/1920 και του 
άρθ. 7 του Ν. 3198/1955, δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης, όταν η καταγγελία της 
σύμβασης έγινε διότι εναντίον του υπαλλήλου έχει ήδη υποβληθεί μήνυση για αξιόποινη πράξη που 
έχει διαπραχθεί κατά την ενάσκηση της υπηρεσία του ή έχει απαγγελθεί κατά αυτού κατηγορία για 
αδίκημα γενικά που φέρει το χαρακτήρα τουλάχιστον πλημμελήματος. Και αν μεν ο εργαζόμενος 
καταδικαστεί, η απαλλαγή του εργοδότη από την υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης είναι οριστική. 
Αν, όμως, απαλλαγεί της κατηγορίας που του αποδόθηκε, με βούλευμα ή δικαστική απόφαση, η 
καταγγελία είναι άκυρη και ο εργοδότης οφείλει να καταβάλει αμέσως εντός ευλόγου χρόνου την 
αποζημίωση, για να διατηρήσει το κύρος της η καταγγελία, εκτός εάν αυτή ασκήθηκε καταχρηστικά, 
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κατόπιν πραγματικής και ηθελημένα ανάρμοστης συμπεριφοράς εργαζόμενου προς τον 

εργοδότη ή νομίμους εκπροσώπους του ή συνάδελφό του, εξαιτίας της οποίας 

διαταράσσεται το κλίμα συνεργασίας, η εύρυθμη λειτουργία348 ή η πειθαρχική έννομη 

τάξη της εργοδοτικής επιχείρησης349. Τέτοιου είδους συμπεριφορά υπάρχει και όταν ο 

μισθωτός αρνείται να αποδεχθεί μεταβολή των όρων εργασίας του μη βλαπτική γι’ 

αυτόν και απολύτως αναγκαία για τις ανάγκες της επιχείρησης350. 

Επιπροσθέτως, από τις διατάξεις των άρθ. 57, 59, 281, 914 και 932 του Α.Κ. 

συνάγεται ότι ο εργαζόμενος σε περίπτωση παράνομης και υπαίτιας πράξης του 

εργοδότη του, όπως είναι η αντίθετη με το άρθ. 281 Α.Κ. καταγγελία της σύμβασης 

εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου από πλευράς του τελευταίου, δικαιούται να 

ζητήσει την καταβολή χρηματικής αποζημίωσης λόγω ηθικής βλάβης, υπό την 

προϋπόθεση ότι η συμπεριφορά του εργοδότη συνιστά ταυτόχρονα και προσβολή της 

                                                                                                                                                                          
κατά το άρθ. 281 του Α.Κ.) Α.Π. 1106/2000 (Η υποχρέωση του εργοδότη περί καταβολής 
αποζημίωσης στον απολυθέντα εξαιτίας μήνυσης μετά την αθώωσή του δεν επέρχεται αυτοδικαίως, 
αλλά απαιτείται προηγούμενη όχληση από τον εργαζόμενο, που συντελείται με κοινοποίηση στον 
εργοδότη του απαλλακτικού βουλεύματος ή της αθωωτικής απόφασης και την ταυτόχρονη δήλωση του 
εργαζόμενου ότι επιθυμεί να εισπράξει την αποζημίωση απόλυσης. Για να διατηρήσει το κύρος της 
καταγγελίας και να αποτρέψει την περιέλευσή του σε υπερημερία, ο εργοδότης πρέπει να καταβάλει τη 
νόμιμη αποζημίωση αμέσως ή πάντως μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από την περιέλευση σ' αυτόν 
της, κατά τα προαναφερόμενα, όχλησης του εργαζομένου, εκτός αν επιθυμεί τη συνέχιση της 
εργασιακής σύμβασης, με επαναπρόσληψή του.) 

348  Α.Π. 677/2014 (Η εναγόμενη εργοδότρια ασφαλιστική εταιρεία, ενημέρωσε εγκαίρως για την 
επικείμενη κατάργηση τμήματός της στο οποίο εργάζονταν οι ενάγοντες και τους πρότεινε 
εναλλακτικές λύσεις απασχόλησης, αλλά αυτοί αρνήθηκαν. Κρίθηκε ότι η καταγγελία των συμβάσεων 
εργασίας δεν ήταν καταχρηστική.) Α.Π. 676/2009 (Δεν είναι καταχρηστική η καταγγελία, που 
δικαιολογείται από το καλώς νοούμενο συμφέρον του εργοδότη. Τέτοια περίπτωση αποτελεί η 
αποκατάσταση της αρμονικής συνεργασίας μεταξύ των υπαλλήλων και της εύρυθμης λειτουργίας της 
επιχείρησης, όταν αυτές διαταράσσονται σοβαρά εξαιτίας λόγου (έστω και ανυπαίτιου) στο πρόσωπο 
του εργαζομένου. Περίπτωση απόλυσης εργαζομένου πάσχοντος από AIDS/ HIV. Απόφαση Αρείου 
Πάγου αντίθετη προς εκείνη του Εφετείου.) Κατά το Ζερδελή (2013:778-9), νόμιμος λόγος απόλυσης 
είναι αυτός που αφορά το πρόσωπο ή τη συμπεριφορά του εργαζόμενου. Αν η άσκηση κριτικής από 
τρίτους δεν έχει βλαπτική επίδραση στην εργασιακή σχέση, η απόλυση του προσώπου εναντίον του 
οποίου ασκείται η κριτική του είδους αυτού, συνιστά απεχθή ρατσισμό και αποκλεισμό. Αν ο 
εργαζόμενος είχε νοσήσει από AIDS HIV και εξ αυτού είχε επηρεαστεί η ικανότητά του για παροχή 
εργασίας, θα μπορούσε να καταγγελθεί η σύμβασή του με εφαρμογή των κανόνων που αναφέρονται 
στην ασθένεια ως λόγο απόλυσης. 

349  Α.Π. 1318/2000 (Λογίστρια με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, προήχθη σε προϊσταμένη 
λογιστηρίου. Από υπερβάλλοντα ζήλο αλλά και λόγω του ιδιόμορφου χαρακτήρα της, συχνά προέβαινε 
σε υποδείξεις και παρατηρήσεις προς τους υφισταμένους της, επιδεικνύοντας προς αυτούς εριστική, 
μειωτική και προσβλητική συμπεριφορά, εξωθώντας μάλιστα και ορισμένους εξ αυτών στην απόλυση, 
που δεν έγινε δεκτή από την εργοδότρια. Από τη συμπεριφορά της εργαζόμενης προέκυψαν διάφορα 
προβλήματα στη λειτουργία της επιχείρησης, με αποτέλεσμα τελικά η εργοδότριά της να καταγγείλει 
τη σύμβαση εργασίας της. Το Εφετείο έκρινε ότι η καταγγελία της σύμβασης δεν ήταν καταχρηστική 
εξαιτίας ταπεινών ελατηρίων, αλλά έγινε για λόγους που εξυπηρετούσαν το πραγματικό συμφέρον της 
επιχείρησης, αποσκοπούσε δηλαδή στην αποκατάσταση του πνεύματος συνεργασίας μεταξύ των 
υπαλλήλων και στην εργασιακή ειρήνη, που είχε διασαλευτεί, εξαιτίας της συμπεριφοράς της 
εργαζόμενης.) Εφ.Πειρ. 780/2007. 

350 Εφ.Πειρ. 780/2007. Εφ.Αθ. 493/2006. Εφ.Θεσ. 1256/1992.  
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προσωπικότητας του εργαζόμενου, συμπεριλαμβανόμενης και της μείωσης της 

επαγγελματικής του αξίας και υπόληψης351.  

Από τα άρθ. 167, 232, 67, 68, 70, 349, 351, 656 και 669 του Α.Κ., προκύπτει ότι 

η καταγγελία της σύμβασης εργασίας που έγινε στο όνομα νομικού προσώπου από 

πρόσωπο ή όργανο αυτού το οποίο δεν είχε εξουσία να καταγγείλει τη σύμβαση είναι 

ανυπόστατη και άκυρη.  

7.3. Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας για οικονομικο-

τεχνικούς λόγους  

Επί απολύσεων που οφείλονται σε οικονομικοτεχνικούς λόγους, όπως η 

αναδιοργάνωση των υπηρεσιών της επιχείρησης και η μείωση του προσωπικού για 

καλύτερη απόδοση ή επειδή είναι επιβεβλημένο να γίνει περιστολή δαπανών, εξαιτίας 

των συγκεκριμένων οικονομικών συνθηκών της επιχείρησης, η επιλογή του εργοδότη 

να αντεπεξέλθει με τον τρόπο αυτό στη διαφαινόμενη οικονομική κρίση της 

επιχείρησης, δεν ελέγχεται από τα δικαστήρια από πλευράς σκοπιμότητας ή 

αναγκαιότητας 352 . Όσον αφορά τη λήψη της απόφασης αυτής, εναπόκειται στον 

εργοδότη να σταθμίσει τα δεδομένα της επιχείρησής του σε συνάρτηση με τις 

κρατούσες συνθήκες της αγοράς. Από τα δικαστήρια ελέγχεται αν η καταγγελία της 

σύμβασης έγινε με καταχρηστική ή όχι άσκηση του δικαιώματος του εργοδότη και ο 

έλεγχος αυτός διενεργείται σε δύο στάδια.  

Στο πρώτο στάδιο ελέγχου εξετάζεται μήπως οι λόγοι καταγγελίας της σύμβασης 

ήταν προσχηματικοί και όχι επιβαλλόμενοι από τις ανάγκες της επιχείρησης. Εάν οι 

λόγοι δεν ήταν προσχηματικοί, ερευνάται αν η καταγγελία μπορούσε να αποτραπεί με 

τη λήψη άλλων ηπιότερων μέτρων, όπως η μετάθεση του εργαζόμενου σε κενή κατά το 

χρόνο καταγγελίας θέση, έστω και υποδεέστερη, η κατάργηση υπερωριακής 

απασχόλησης, η μερική απασχόληση ή η δυνατότητα απασχόλησης του εργαζόμενου με 

τροποποίηση των όρων εργασίας του (τροποποιητική καταγγελία 353 ). Κριτήριο του 

                                                           
351 Α.Π. 541/2014, 254/2012. Εφ.Δωδ. 263/2003. 
352 Α.Π. 351/2004 (Το Εφετείο προχώρησε σε έρευνα της σκοπιμότητας και της αναγκαιότητας της 

απόφασης επιχείρησης για αναδιάρθρωση των μονάδων της. Ο Άρειος Πάγος έκρινε ότι με την έρευνά 
του αυτή παραβίασε τις ουσιαστικού δικαίου διατάξεις των άρθ. 281 Α.Κ. και 5 του Συντάγματος, που 
κατοχυρώνει την επιχειρηματική ελευθερία, με το να δεχθεί ότι η επακόλουθη της παραπάνω 
απόφασης καταγγελία σύμβασης εργασίας είναι καταχρηστική.) Μον.Πρωτ.Θεσ. 37650/2010, 
33423/2010. Εφ.Πα. 184/2003. 

353 Βλ. σελ. 107. 
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ελέγχου στο στάδιο αυτό είναι η αρχή της αναλογικότητας354, σύμφωνα με την οποία η 

καταγγελία ασκείται νόμιμα, όταν χρησιμοποιείται ως έσχατο μέσο (ultima ratio) 

(Zερδελής, 2013:765) για την επιδίωξη των σκοπών του εργοδότη, ο οποίος οφείλει να 

επιλέξει μεταξύ των αποτελεσματικών μέσων για την ικανοποίηση των επιδιωκόμενων 

με την καταγγελία σκοπών το λιγότερο επαχθές για τον εργαζόμενο (Τζιώνας, 2012: 

185· Βλασσόπουλος, 1999:59). 

Στο δεύτερο στάδιο ελέγχεται η ορθή ή μη επιλογή του απολυτέου, με βάση 

κριτήρια που συνάδουν  με τα άρθρα 281, 200, 288, 388 του Α.Κ.355. Για την επιλογή 

δηλαδή του απολυτέου μεταξύ εργαζόμενων της ίδιας επαγγελματικής κατηγορίας και 

ειδικότητας, ο εργοδότης οφείλει να υιοθετήσει τα επιβαλλόμενα από το καθήκον της 

πρόνοιας κριτήρια 356 , να συνεκτιμήσει δηλαδή κοινωνικές και οικονομικές 

παραμέτρους, όπως την οικογενειακή κατάσταση κάθε μισθωτού, την αρχαιότητα, την 

ηλικία του, τη δυνατότητά του να βρει άλλη εργασία 357 , την απόδοσή του, την 

ικανότητά του, τυχόν ειδικούς λόγους που συντρέχουν για ορισμένους μισθωτούς358,  

ώστε να καταγγελθεί η εργασιακή σχέση αυτού για τον οποίο η απόλυση θα είναι 

λιγότερο επαχθής359. 

Η καταγγελία για οικονομικοτεχνικούς λόγους είναι καταχρηστική, όταν ο 

εργοδότης, προκειμένου να επιλέξει αυτούς που θα απολυθούν, παραλείπει να λάβει 

υπόψη του τα προαναφερθέντα. Επομένως, ο μισθωτός που προβάλλει αξιώσεις από 

άκυρη απόλυση για οικονομικοτεχνικούς λόγους έχει υποχρέωση, αντικρούοντας το 

σχετικό ισχυρισμό του εργοδότη περί απολύσεως για τους λόγους αυτούς, να 

επικαλεστεί στην αγωγή του την αρχαιότητα, την ηλικία και την οικονομική και 

οικογενειακή του κατάσταση και εκείνες συγκεκριμένων συναδέλφων του μισθωτών 

που έπρεπε να απολυθούν αντ’ αυτού360 (Κουκιάδης, 2012α:924 επ.). 

                                                           
354 Βλ. σελ. 11. 
355 Εφ.Πολ.Πατ. 851/2007. 
356 Α.Κ. άρθ. 651, 657, 658, 660 σε συνδυασμό με τα άρθ. 200 και 281. Βλ. σελ. 121. 
357 Α.Π. 502/1998, Α.Π.Τμ.Β΄ 502/1998. Α.Π. 513/1998, 902/1998, 597/2002, 1199/2002, 351/2004, 

397/2004, 412/2004, 573/2007, 638/2008. Εφ.Αθ. 9158/2000, 647/2001. Εφ.Δωδ. 360/2009. Εφ.Θεσ. 
186/2003, 842/2006, 540/2008. Μον.Πρωτ.Θεσ. 13255/2012, 30328/2008. 

358 Α.Π. 502/1998. 
359 Α.Π. 827/2001, 301/2001. Μον.Πρωτ.Θεσ. 42107/2007,  33423/2010. 
360 Α.Π. 31/2013 (Η ενάγουσα ζήτησε να αναγνωριστεί η ακυρότητα της καταγγελίας της σύμβασης 

εργασίας της, επειδή η εναγομένη κατά την επιλογή των υπαλλήλων της που θα απολύονταν για 
οικονομικοτεχνικούς λόγους, δεν έλαβε υπόψη της τα κοινωνικοοικονομικά κριτήρια της αρχαιότητας 
και των οικονομικών και οικογενειακών αναγκών. Η ενάγουσα αναφέρθηκε συγκεκριμένα στα άτομα 
που διατήρησαν την εργασία τους, ενώ θα έπρεπε να απολυθούν αντί της ίδιας. Ειδικότερα, 
αναφέρθηκε στην αρχαιότητα, στις οικονομικές και κοινωνικές ανάγκες, στην ειδικότητα και στην 
αποδοτικότητα της ίδιας και των διατηρηθέντων συναδέλφων της.) Α.Π. 2243/2013. Εφ.Αθ. 
7631/2001. Εφ.Θεσ. 842/2006. Μον.Πρωτ.Θεσ. 33423/2010. 
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Στις ομαδικές απολύσεις που υπαγορεύονται από οικονομικοτεχνικούς αλλά και 

άλλους λόγους, όπως μεταβίβαση ή συγχώνευση εταιρειών, μετεγκατάσταση της 

επιχείρησης ή και οριστικό κλείσιμό της οι περιορισμοί είναι περισσότεροι, το ίδιο και 

οι τυπικές υποχρεώσεις του εργοδότη, όσον αφορά την πληροφόρηση των εργαζόμενων 

και τη διαβούλευση με αυτούς (Τζιώνας, 2012:193-198)361. 

Ηπιότερο μέτρο των απολύσεων για οικονομικοτεχνικούς λόγους θεωρείται η 

τροποποιητική καταγγελία362, ενώ και κατά το άρθ. 4 του Ν. 3846/2010 προβλέπεται, 

αντί απόλυσης και κατόπιν διαβούλευσης με τους νόμιμους εκπροσώπους των 

εργαζόμενων363, το να υιοθετηθεί η θέση μισθωτού σε διαθεσιμότητα για διάστημα, 

όμως, όχι μεγαλύτερο των τριών μηνών (Κουκιάδης, 2012α:512 επ., 932 επ.). 

7.4. Η τροποποιητική καταγγελία 

Τροποποιητική χαρακτηρίζεται η καταγγελία της σύμβασης εργασίας που 

εμπεριέχει πρόταση για μεταβολή όρων του περιεχομένου της σύμβασης. Με αυτήν ο 

εργοδότης δηλώνει σαφώς την πρόθεσή του ότι δεν επιθυμεί τη διατήρηση του 

υπάρχοντος εργασιακού καθεστώτος του μισθωτού364.  

Η καταγγελία αυτή τελεί υπό αναβλητική ή διαλυτική αίρεση (Βλασσόπουλος, 

1999:52), οπότε εναπόκειται στον εργαζόμενο αν θα την δεχθεί ή όχι365, και υπόκειται 

στους ίδιους περιορισμούς με την συνήθη366· θα πρέπει δηλαδή να οφείλεται είτε σε 

οικονομικοτεχνικούς λόγους είτε σε λόγους που αφορούν το πρόσωπο του 

εργαζόμενου 367. Κατ’ αρχήν, όμως, και εφόσον τείνει στη διάσωση της εργασιακής 

σχέσης, ιδιαίτερα όταν ασκείται ύστερα από θεμιτή κατάργηση συγκεκριμένης 

                                                           
361 Μον.Πρωτ.Αθ. 3040/2008. 
362 Α.Π. 513/1998, 902/1998, 1199/2002, 96/2004, 351/2004, 638/2008. Εφ.Αθ. 5913/2003, 493/2006, 

842/2006. Εφ.Δωδ. 360/2009. Εφ.Θεσ. 540/2008. Εφ.Πα. 184/2003. Εφ.Πολ.Πατ. 851/2007. 
Μον.Πρωτ.Θεσ. 17771/2002, 42107/2007, 33423/2010, 34949/2010, 37650/2010, 13255/2012. 
Μον.Πρωτ.Καβ. 9/1997.  Μον.Πρωτ.Λαμ. 373/2008. Μον.Πρωτ.Χαλ. 142/1999.  

363 Π.Δ. 240/2006 και Ν. 1767/1998. 
364 Η τροποποιητική καταγγελία ασκείται συνήθως από τον εργοδότη, με την πρόθεση επιδείνωσης των 

όρων εργασίας. Δικαιούται, όμως, και ο εργαζόμενος να προβεί σε αυτήν, με την πρόθεση, βέβαια, της 
βελτίωσης των όρων εργασίας του (Βλασσόπουλος, 1999:52, 103). 

365 Καταγγελία υπό αίρεση δεν επιτρέπεται, καθόσον προκαλεί αβεβαιότητα στον αντισυμβαλλόμενο 
όσον αφορά τη λύση ή μη της εργασιακής σχέσης και δεν συμβιβάζεται με το χαρακτήρα της 
καταγγελίας ως διαπλαστικής δικαιοπραξίας. Στην τροποποιητική καταγγελία υφίσταται αίρεση 
εξουσιαστική, εξαρτάται δηλαδή αποκλειστικά από τη βούληση του αντισυμβαλλόμενου· ως εκ 
τούτου, δεν του προκαλεί αβεβαιότητα (Ζερδελής, 2013:709). 

366 Μον.Πρωτ.Θεσ. 12010/2012 (Η τροποποιητική καταγγελία δεν προσβάλλεται ως άκυρη, ακόμη και 
αν δεν καταβληθεί στο μισθωτό η αποζημίωση απόλυσης.) 

367 Μον.Πρωτ.Θεσ. 22923/2011.  
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εργασιακής θέσης εξαιτίας αναδιάρθρωσης της επιχείρησης368, θεωρείται έγκυρη και 

όχι καταχρηστική, έστω και αν το νέο καθεστώς εργασίας είναι δυσμενέστερο για τον 

εργαζόμενο369.  

«Πρέπει να γίνει δεκτό ότι δεν επιτρέπεται η τροποποιητική καταγγελία, όταν 

αντικείμενό της είναι να αποδεχθεί ο μισθωτός τη μετατροπή της σύμβασης εργασίας του 

από πλήρους σε μερικής απασχόλησης, διότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία η 

καταγγελία της σύμβασης εργασίας που γίνεται λόγω μη αποδοχής από το μισθωτό 

εργοδοτικής πρότασης για μερική απασχόλησε είναι άκυρη. Τουναντίον, επιτρέπεται στην 

περίπτωση της μετατροπής πλήρους απασχόλησης σε εκ περιτροπής εργασία, διότι ο 

εργοδότης μπορεί, σε περίπτωση περιορισμού της δραστηριότητάς του, να επιβάλει 

μονομερώς την εκ περιτροπής εργασία» (Τζιώνας, 2012:188-189).  

Σε τροποποιητική καταγγελία, ο εργαζόμενος έχει τη δυνατότητα να αποδεχθεί 

ρητά ή σιωπηρά την πρόταση τροποποίησης, οπότε συνεχίζεται η σύμβαση με νέους 

όρους, εφόσον έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις κύρους της τροποποιητικής καταγγελίας, 

συμπεριλαμβανόμενης και της αρνητικής ουσιαστικής προϋπόθεσης του άρθ. 281 του 

Α.Κ.370, ή να απορρίψει την πρόταση τροποποίησης, οπότε εγκύρως λύεται η εργασιακή 

του σχέση 371  και δικαιούται τη νόμιμη αποζημίωσή του 372 . Εάν θεωρεί ότι δεν 

πληρούνται οι τυπικές ή ουσιαστικές προϋποθέσεις της καταγγελίας, μπορεί να εγείρει 

τις έννομες αξιώσεις του. Δεν μπορεί, όμως, να προσβάλει την καταγγελία ως άκυρη, 

ακόμα και αν δεν εισπράξει την αποζημίωση απόλυσης 373  (Τζιώνας, 2012:188-189· 

Κουκιάδης, 2012α:972 επ.· Βλασσόπουλος, 1999:28 επ.· Λεβέντης, 1990: 93 επ.· 

Ζερδελής, 2013:423· Ζερδελής, 1991:252). 

 

                                                           
368 Μον.Πρωτ.Βερ. 42/1995. 
369 Δεν είναι καταχρηστική η τροποποιητική καταγγελία, όταν ως ηπιότερο μέτρο εφαρμόζεται προς 

αποφυγήν της συνήθους καταγγελίας. Ενδέχεται, όμως, να κριθεί και καταχρηστική, όταν, στην 
περίσταση κατά την οποία εφαρμόζεται, υπάρχουν και άλλα μέτρα ηπιότερα αυτής και εξίσου 
πρόσφορα για την επίτευξη των σκοπών του εργοδότη (Βλασσόπουλος, 1999:64-65). 

370 Μον.Πρωτ.Θεσ. 22923/2011. 
371  Μον.Πρωτ.Αθ. 2890/2013 (Άρνηση μισθωτού σε τροποποιητική καταγγελία. Την προσέβαλε ως 

άκυρη. Το δικαστήριο απέρριψε ως αβάσιμη την αγωγή.) Εφ.Αθ. 647/2001. Η απόρριψη της 
τροποποιητικής καταγγελίας ενέχει για τον εργαζόμενο κινδύνους ανάλογους με την απόκρουση της 
μονομερούς μεταβολής, σε περίπτωση κατά την οποία αυτή δεν θα χαρακτηριστεί βλαπτική 
(Βλασσόπουλος, 1999:30). 

372 Εφ.Πειρ. 132/2013. Μον.Πρωτ.Θεσ. 12010/2012. 
373 Μον.Πρωτ.Θεσ. 12010/2012. 
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7.5. Συνέπειες από άκυρη καταγγελία σύμβασης εργασίας και από 

καταγγελία άκυρης σύμβασης εργασίας 

Όπως προεκτέθηκε, η ακυρότητα καταγγελίας σύμβασης εργασίας μπορεί να 

προκύψει από τη μη τήρηση έγγραφου τύπου, τη μη καταβολή της νόμιμης 

αποζημίωσης, από καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος της καταγγελίας, ειδικές 

νομοθετικές ρυθμίσεις που θέτουν περιορισμούς στην άσκηση του δικαιώματος της 

καταγγελίας από τον εργοδότη, εάν έγινε από αναρμόδιο πρόσωπο και, ειδικά για τη 

σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, από τη μη ύπαρξη σπουδαίου λόγου (Ζερδελής, 

2013:808). 

Ανεξαρτήτως σύμβασης ορισμένου ή αορίστου χρόνου, η ακυρότητα της 

καταγγελίας από τη μη τήρηση των τυπικών προϋποθέσεων του νόμου είναι σχετική, 

καθόσον έχει τεθεί για να προστατεύσει τα συμφέροντα του εργαζόμενου374, ο οποίος 

έχει την ευχέρεια είτε να την θεωρήσει άκυρη και να αξιώσει την καταβολή μισθών 

υπερημερίας, είτε να παραιτηθεί ρητά ή σιωπηρά από το δικαίωμα προσβολής του 

κύρους της και να αξιώσει την καταβολή της οφειλόμενης αποζημίωσης375. Δήλη δε 

ημέρα καταβολής της αποζημίωσης απόλυσης είναι η ημέρα που λύεται η σύμβαση 

εργασίας376.  

Σε κάθε περίπτωση, για να θεωρηθεί η εργοδοτική καταγγελία άκυρη ως 

καταχρηστική, δεν αρκεί οι λόγοι τους οποίους επικαλέστηκε ο εργοδότης να ήταν 

αναληθείς ή να μην υπήρχε καμιά εμφανής αιτία για την καταγγελία. Απαιτείται ο 

μισθωτός να επικαλεστεί και να αποδείξει τους λόγους εξαιτίας των οποίων η άσκηση 

του εργοδοτικού δικαιώματος για καταγγελία της σύμβασης υπερέβη τα θεμιτά όρια 

του δικαιώματος αυτού377. 

Εάν η καταγγελία είναι άκυρη, θεωρείται ως μη γενόμενη και, βάσει των άρθ. 174 

και 180 του Α.Κ., ο εργοδότης καθίσταται υπερήμερος, οπότε, σύμφωνα με τα άρθρα 

648 και 656 του Α.Κ., οφείλει να καταβάλει στο μισθωτό τους μισθούς που δικαιούται, 

έως ότου νομίμως αρθεί η υπερημερία του, με έγκυρη καταγγελία της σύμβασης του 

απολυθέντος ή με την εκ νέου πρόσκλησή του στην εργασία, ενώ και ο εργαζόμενος 

δεν υποχρεούται σε πραγματική και προσήκουσα προσφορά της εργασίας του, 

                                                           
374 Μον.Πρωτ.Θεσ. 33423/2010. «Η ακυρότητα που πηγάζει λ.χ. από το συνδυασμό των άρθρων 281 και 

274 Α.Κ. ή από τυχόν έλλειψη δικαιοπρακτικής ικανότητας στο πρόσωπο του καταγγέλλοντος εργοδότη 
δεν τίθεται αποκλειστικά προς προστασία των συμφερόντων των μισθωτών, αλλά πρωτίστως και κατά 
κύριο λόγο αφορά τη δημόσια τάξη» (Μπουμπουχερόπουλος, 2009:27). 

375 Μον.Πρωτ.Θεσ. 33423/2010. Εφ.Αθ. 647/2001. Α.Π.Τμ.Β΄ 590/1994. Α.Π. 83/1997. 
376 Α.Π. 81/2010. 
377 Α.Π. 1694/2012. Μον.Πρωτ.Θεσ. 20614/2010. 
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δεδομένου ότι στην καταγγελία του εργοδότη εμπεριέχεται αυτονόητα και η δήλωση 

της βουλήσεώς του να μη δεχθεί τις υπηρεσίες του μισθωτού του, τον οποίο απέλυσε378. 

Οι δε μισθοί οφείλονται εντόκως, με αφετηρία το χρόνο της άκυρης καταγγελίας, χωρίς 

να απαιτείται όχληση, ενώ από τις αποδοχές που οφείλει στον εργαζόμενο ο εργοδότης 

εξαιτίας άκυρης σύμβασης, δικαιούται να αφαιρέσει κάθε τι που ωφελήθηκε ο 

εργαζόμενος από τη ματαίωση της εργασίας ή από την παροχή της αλλού (Τζιώνας, 

2012:190-191)379.  

Σε σύμβαση ορισμένου χρόνου, ο εργαζόμενος δικαιούται να απαιτήσει μισθούς 

υπερημερίας380 για το χρονικό διάστημα από την καταγγελία και έως τη συμφωνημένη 

λήξη της σύμβασης. Οι μισθοί αυτοί ορίζονται κατά μήνα και είναι καταβλητέοι στο 

τέλος κάθε μηνιαίου διαστήματος του χρόνου διάρκειας της σύμβασης, από το οποίο 

και τοκοφορούν (άρθ. 345 και 655 Α.Κ.)381. 

Σε περίπτωση που δεν έχουν τηρηθεί οι τυπικές προϋποθέσεις, η καταγγελία ως 

παράνομη και άκυρη δεν επιφέρει λύση της σύμβασης εργασίας, ενώ ο εργοδότης που 

αρνείται να δεχθεί την παροχή εργασίας από το μισθωτό καθίσταται υπερήμερος και 

υποχρεούται να καταβάλλει στον εργαζόμενο αποδοχές, ωσάν να τον απασχολούσε 

κανονικά καθόλη τη διάρκεια της υπερημερίας του. Εάν ο εργαζόμενος ήταν 

καταχωρημένος στα μισθολόγια του Ι.Κ.Α., ανεξαρτήτως της ασφαλίσεώς του ή όχι, 

μπορεί μετά την απόλυσή του να αξιώσει από τον εργοδότη του μέσω του Ι.Κ.Α. την 

ασφάλισή του και την καταβολή των εργοδοτικών εισφορών εκ μέρους του εργοδότη382.  

Πέραν τούτων, από τις διατάξεις των άρθ. 23 παρ. 2 και 24 του Ν. 1264/1982, 

καθιερώνεται η ποινική ευθύνη του εργοδότη που αρνείται την πραγματική 

απασχόληση εργαζόμενου, ειδικότερα συνδικαλιστή του οποίου η απόλυση κρίθηκε 

άκυρη με δικαστική απόφαση και γίνεται δεκτό ότι δημιουργείται υποχρέωση του 

εργοδότη να απασχολεί πραγματικά ή να επαναπροσλάβει τον εργαζόμενο σε 

περίπτωση άκυρης απόλυσής του. Η υποχρέωση, όμως, αυτή δεν προκύπτει ως 

αυτόματη συνέπεια της αναγνώρισης της ακυρότητας της καταγγελίας 383 . Πρέπει ο 

εργαζόμενος ως συνέπεια της μη πραγματικής απασχόλησης ή μη επαναπρόσληψής του 

                                                           
378  Μον.Πρωτ.Θεσ. 33423/2010 (Σε περίπτωση άκυρης απόλυσης του εργαζομένου, ο εργοδότης 

καθίσταται υπερήμερος από τη στιγμή της άκυρης καταγγελίας, χωρίς να είναι αναγκαίο να 
ακολουθήσει ακόμη και ρηματική προσφορά των υπηρεσιών του εργαζομένου, καθόσον στην 
καταγγελία του εργοδότη εμπεριέχεται αυτονόητα και η δήλωση βούλησής του να μην αποδεχθεί στο 
μέλλον τις υπηρεσίες του απολυομένου.) Α.Π. 153/1998, 1025/1995. 

379 Άρθ. 61 του Ν. 4139/2013 (Τροποποίηση του άρθ. 656 του Α.Κ.) Εφ.Λαμ. 8/2013.  
380 Α.Π. 1815/2011, 1256/2012. Εφ.Θεσ. 823/2000. 
381 Α.Π. 466/2010. 
382  Άρθ. 20 παρ. 1 του Ν. 1489/1984, 21 του Ν. 1902/1990, 5 παρ. 3 του Ν. 3198/1955, που 

τροποποιήθηκε με το άρθ. 2 παρ. 4 του Ν. 2556/1997. Μον.Πρωτ.Θεσ. 37650/2010. Εφ.Αθ. 7688/2000. 
383 Α.Π. 1106/2000. 
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να υφίσταται προσβολή της προσωπικότητάς του, λόγω μείωσής του στο 

επαγγελματικό και κοινωνικό του περιβάλλον, κάτι που είναι συνυφασμένο με το είδος 

της απασχόλησης και το ιδιαίτερο έντονο ενδιαφέρον του εργαζόμενου για πραγματική 

απασχόληση.  

Στο σχετικό δε αίτημα του μισθωτού που ακύρως απολύθηκε πρέπει να 

αναφέρονται (άρθ. 216 του Κ.Πολ.Δ.) η ύπαρξη σύμβασης που βρίσκεται σε 

λειτουργία, η άρνηση του εργοδότη να αποδέχεται την προσηκόντως, βάσει των 

συμβατικών ή νομίμων όρων, προσφερόμενη υπηρεσία, όπως επίσης και τα 

συγκεκριμένα στοιχεία, βάσει των οποίων καταδεικνύεται ότι από τη μη πραγματική 

απασχόληση του μισθωτού προσβάλλεται η προσωπικότητά του, με αναφορά και στη 

φύση της εργασίας που παρείχε384. 

Εξ αυτού μπορεί ο μισθωτός να αξιώσει και αποζημίωση για ηθική βλάβη, για την 

οποία, επίσης, δεν αρκεί να είναι άκυρη η καταγγελία της σύμβασής του, αλλά είναι 

επιβεβλημένο να συντρέχουν και άλλα περιστατικά που την καταδεικνύουν και τα 

οποία κατά περίπτωση κρίνονται385. 

Εάν η καταγγελία είναι άκυρη ως ανυπόστατη επειδή έγινε στο όνομα νομικού 

προσώπου από πρόσωπο ή όργανο αυτού το οποίο δεν είχε εξουσία να καταγγείλει τη 

σύμβαση, δεν έχουν επ’ αυτής εφαρμογή τα άρθ. 233 και 238 του Α.Κ. περί 

αναδρομικής έγκρισης από τον αντιπροσωπευόμενο μονομερούς δικαιοπραξίας που 

έγινε από αναρμόδιο αντιπρόσωπό του 386 , ενώ και το νομικό πρόσωπο δεν υπέχει 

ευθύνη και δεν καθίσταται υπερήμερο έναντι μισθωτού ο οποίος έπαυσε να εκτελεί τα 

καθήκοντά του εξαιτίας της ανυπόστατης καταγγελίας 387 . Αν, όμως, μετά την 

ανυπόστατη αυτή καταγγελία ο μισθωτός προσέφερε τις υπηρεσίες του και το νομικό 

πρόσωπο τις απέκρουσε, περιέρχεται πλέον σε υπερημερία και υποχρεούται να 

καταβάλλει στο μισθωτό τις αντίστοιχες αποδοχές, εκτός εάν η προσφορά των 

υπηρεσιών είναι προσχηματική388.  

Συνακόλουθα, η αγωγή εργαζομένου με αίτημα την επιδίκαση μισθών 

υπερημερίας λόγω ανυπόστατης καταγγελίας της σύμβασης η οποία έγινε στο όνομα 

εργοδότη νομικού προσώπου από πρόσωπο ή όργανο αυτού που δεν είχε εξουσία να 

καταγγείλει τη σύμβαση, πρέπει για την πληρότητα αυτής, να διαλαμβάνει εκτός από τη 

                                                           
384 Εφ.Αθ. 3239/2001. Μον.Πρωτ.Θεσ. 30328/2008. 
385  Μον.Πρωτ.Θεσ. 33423/2010. Α.Π. 778/1995, 161/1997, 1026/1993. Εφ.Αθ. 5592/1999. Εφ.Θεσ. 

112/1997. Εφ.Πειρ. 2/2014. 
386 Α.Π. 283/2002. 
387 Α.Π. 471/2000, 472/2014, 1650/2012, 557/2008, 252/2006. 
388 Α.Π. 1237/2007. Α.Π. 1640/2003 (Άρνηση αποδοχής υπηρεσίας υπαλλήλου από υπάλληλο που δεν 

ήταν αρμόδιος.). Α.Π. 252/2006, 1130/2002. Α.Π.Τμ.Β΄ 342/1997. 
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σύμβαση εργασίας, τη συμβατική ή νόμιμη αμοιβή και τα περιστατικά εκείνα από τα 

οποία προκύπτει το ανυπόστατο της καταγγελίας και η υπερημερία του εργοδότη περί 

την αποδοχή των υπηρεσιών που προσέφερε ο εργαζόμενος. Η υπερημερία αυτή δεν 

προκύπτει αυτομάτως, όπως συμβαίνει στην περίπτωση άκυρης σύμβασης, επειδή η 

καταγγελία από αναρμόδιο πρόσωπο δεν επιφέρει έννομα αποτελέσματα. Για να 

καταστεί υπερήμερος ο εργοδότης στην περίπτωση αυτή, πρέπει ο μισθωτός να 

προσέφερε πράγματι τις υπηρεσίες του και μετά την καταγγελία της σύμβασης από τα 

μη νομιμοποιούμενα προς τούτο πρόσωπα και ο εργοδότης να τις απέκρουσε389.  

Τέλος, κάθε αξίωση μισθωτού που πηγάζει από άκυρη καταγγελία της σύμβασης 

εξαρτημένης εργασίας, σύμφωνα με το άρθ. 6 παρ. 1 του Ν. 3198/1955, είναι 

απαράδεκτη, εάν η αγωγή περί προσβολής του κύρους της καταγγελίας και αξίωσης 

μισθών υπερημερίας δεν κοινοποιηθεί εντός τριμήνου ανατρεπτικής προθεσμίας από τη 

λύση της σύμβασης εργασίας. Σε περίπτωση δε σιωπηρής καταγγελίας της σύμβασης 

εργασίας από τον εργοδότη, όταν δηλαδή ο εργοδότης αρνείται να δεχθεί τις 

προσηκόντως προσφερόμενες σε αυτόν υπηρεσίες του μισθωτού και η άρνησή του αυτή 

συνοδεύεται και από περιστάσεις από τις οποίες χωρίς αμφιβολία γίνεται αντιληπτό από 

το μισθωτό ότι ο εργοδότης εξεδήλωσε τη βούλησή του για λύση της μεταξύ τους 

σύμβασης εργασίας, η ανωτέρω προθεσμία αρχίζει από την ημέρα που αρνείται ο 

εργοδότης να αποδεχθεί τις υπηρεσίες του μισθωτού390.  

Η προθεσμία αυτή είναι αποσβεστική, καθόσον, όταν παρέλθει, επέρχεται 

απόσβεση του δικαιώματος προσβολής της καταγγελίας για ακυρότητα, ισχύει για κάθε 

καταγγελία σύμβασης εργασίας, ορισμένου ή αορίστου χρόνου, από οποιαδήποτε 

παράβαση και αν επέρχεται η ακυρότητα391 και αποσκοπεί στην γρήγορη άρση κάθε 

αβεβαιότητας σχετικά με το κύρος της καταγγελίας της εργασιακής σχέσης και στην 

εκκαθάριση σε σύντομο χρονικό διάστημα των αξιώσεων του εργαζόμενου που 

πηγάζουν από άκυρη καταγγελία σύμβασης, ώστε να μη δημιουργούνται τυχόν 

δυσβάστακτες συνέπειες για τον εργοδότη (Κουκιάδης, 2012α: 884 επ.).  

Αφού δε προσβληθεί το κύρος της καταγγελίας εντός της προαναφερθείσας 

τρίμηνης αποσβεστικής προθεσμίας, βάσει του άρθ. 6 παρ. 2 του Ν. 3198/1955, ο 

εργαζόμενος έχει εξάμηνη προθεσμία, προκειμένου να διεκδικήσει τη νόμιμη 

αποζημίωσή του.  

 

                                                           
389 Εφ.Αθ. 143/2014. Α.Π. 1237/2007. 
390 Α.Π. 1490/2007. 
391 Α.Π. 404/2008.  
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Σε άκυρη σύμβαση392, στην οποία δεν τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις των άρθ. 

7 του Ν. 2112/1920 και 672 και 673 του Α.Κ., δεν είναι υποχρεωμένος ο εργοδότης να 

διατηρεί το μισθωτό στην εργασία του ή να αποδέχεται τις υπηρεσίες του393, ενώ και η 

μη καταβολή αποζημίωσης στον εργαζόμενο δεν θίγει το κύρος της καταγγελίας, αλλά 

ο δεύτερος δικαιούται να την αξιώσει (Ζερδελής, 2013:289). Άλλωστε, προϋπόθεση της 

άσκησης των αξιώσεων του μισθωτού που πηγάζουν από την άκυρη καταγγελία της 

σύμβασης εργασίας είναι η εγκυρότητα της σύμβασης εργασίας. Κατά συνέπεια, σε 

περίπτωση άκυρης σύμβασης, αν ο εργοδότης δεν αποδέχεται τις υπηρεσίες του 

μισθωτού, δεν καθίσταται υπερήμερος, ούτε είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει 

μισθούς υπερημερίας (Τζιώνας 2012:23, 191) 394. Υποχρεούται, όμως, να καταβάλει 

στον εργαζόμενο τη νόμιμη αποζημίωση, διότι υφίσταται εργασιακή σχέση, λόγω της 

πραγματικής απασχόλησης του μισθωτού, με συνέπεια να απολαμβάνει αυτός την 

προστασία των διατάξεων του εργατικού δικαίου που αναφέρονται στη σχέση εργασίας, 

κατεξοχήν δε των αυτών που αναφέρονται σε υποχρεώσεις προνοίας και έχουν το 

χαρακτήρα αναγκαστικού δικαίου. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται και οι διατάξεις 

περί αποζημίωσης, λόγω μη αποδοχής των υπηρεσιών του μισθωτού ή καταγγελίας της 

εργασιακής σχέσης395. 

Κατά πάγια νομολογία, εάν ο εργαζόμενος παρέσχε τις υπηρεσίες του υπό άκυρη 

σύμβαση και δεν αμείφθηκε γι’ αυτές, μπορεί να τις αξιώσει με αναφορά στις διατάξεις 

περί αδικαιολόγητου πλουτισμού 396 , που έχουν εφαρμογή στις σχέσεις ιδιωτικού 

δικαίου αλλά και στα Ν.Π.Δ.Δ.397 Η αξίωση αυτή απορρέει από τα άρθρα 904 και 908 

του Α.Κ. επί παροχής εργασίας υπό άκυρη σύμβαση, σύμφωνα με τα οποία, ο 

εργοδότης, επειδή έχει καταστεί πλουσιότερος χωρίς νόμιμη αιτία από την περιουσία ή 

ζημία άλλου, υποχρεούται να αποδώσει την ωφέλεια που αποκόμισε, ανεξαρτήτως της 

ζημίας του εργαζόμενου, να του καταβάλει δηλαδή τις νόμιμες αποδοχές που θα έδινε 

σε άλλον εργαζόμενο που νομίμως θα τον απασχολούσε με έγκυρη σύμβαση εργασίας 

στη θέση αυτού που απασχόλησε με άκυρη σύμβαση εργασίας (Κουκιάδης, 2012:67· 

                                                           
392 Βλ. σελ. 41. Για τις αξιώσεις του μισθωτού από μονομερή βλαπτική μεταβολή σε περίπτωση άκυρης 

σύμβασης βλ. σελ. 94. 
393 Α.Π. 24/2012. 
394 Α.Π. 391/2011. 
395 Α.Π. 24/2014, 53/2012. Εφ.Λαρ. 26/2012. 
396 Α.Π. 53/2012, 390/2011, 186/2010. Εφ.Λαρ. 197/2002 (Περίπτωση «λαντζέρας» που είχε προσληφθεί 

σε «ψαροταβέρνα-ουζερί» με προφορική αλλά άκυρη σύμβαση εργασίας, εξαιτίας της έλλειψης 
βιβλιαρίου υγείας. Η ενάγουσα μπορούσε να εγείρει αξίωση για διαφορές δεδουλευμένων αποδοχών, 
υπερεργασία, υπερωριακή απασχόληση και αποδοχές εργασίας κατά τις Κυριακές και τη νύχτα μόνο με 
βάση της διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού. Αντίθετα, τα επιδόματα εορτών, αδείας και 
αποδοχών αδείας αναζητούνται με βάση την απλή εργασιακή σχέση). 

397 Α.Π. 53/2012. 
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Ζερδελής, 2013:283 επ.). Επ’ αυτού, όμως, έχει διατυπωθεί και η κρίση ότι και σε 

περίπτωση άκυρης σύμβασης εργασίας, ο εργαζόμενος δικαιούται ευθέως εκ του νόμου 

και όχι βάσει των διατάξεων περί αδικαιολόγητου πλουτισμού τις νόμιμες αποδοχές 

του398.  

Σε περίπτωση δε διαδοχικών συμβάσεων ορισμένου χρόνου, που δεν 

δικαιολογούνται από  τη φύση ή το είδος ή το σκοπό της εργασίας ή δεν υπαγορεύονται 

από ειδικό λόγο που ανάγεται στις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας της επιχείρησης, 

αλλά έχουν τεθεί με σκοπό την καταστρατήγηση των διατάξεων περί υποχρεωτικής 

καταγγελίας της αορίστου χρόνου σύμβασης, ανακύπτει ακυρότητα ως προς τον 

καθορισμό ορισμένης χρονικής διάρκειας της σύμβασης και θεωρείται ότι 

καταρτίστηκε ενιαία σύμβαση αόριστου χρόνου, επί της οποίας δεν είναι δυνατή η 

απόλυση του εργαζομένου χωρίς καταγγελία και καταβολή της νόμιμης 

αποζημίωσης399.  

Τέλος, και το δικαίωμα επίκλησης της ακυρότητας της σύμβασης υπόκειται στους 

περιορισμούς του άρθ. 281 του Α.Κ.. Επί καταχρηστικής δε επίκλησης ακυρότητας, η 

σύμβαση παράγει τα αποτελέσματα εγκύρου συμβάσεως όχι μόνο για το παρελθόν 

αλλά και για το μέλλον, οπότε ο εργοδότης καθίσταται υπερήμερος δανειστής, εάν δεν 

τηρήσει τις εκ του νόμου υποχρεώσεις του. Θα απαλλαγεί δε από τη συμβατική αυτή 

σχέση, εάν προβεί σε νέα και έγκυρη ως προς το τυπικό και ουσιαστικό της μέρος 

καταγγελία της σύμβασης (Ζερδελής, 2013:294).  

7.6. Περιορισμοί στην άσκηση του δικαιώματος του εργοδότη για 

καταγγελία της σύμβασης εργασίας 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η καταγγελία της σύμβασης εργαζόμενου τελεί υπό 

αυστηρούς περιορισμούς. Ειδικότερα, δεν επιτρέπεται, ως εκ τούτου είναι άκυρη, η 

καταγγελία σύμβασης (Τζιώνας, 2012: 191-192· Κουκιάδης, 2012α:965 επ.): 

                                                           
398 Α.Π. 677/2012 («… σε περίπτωση άκυρης σύμβασης εργασίας, ο εργαζόμενος δικαιούται ευθέως εκ 

του νόμου και όχι βάσει των διατάξεων του αδικαιολόγητου πλουτισμού, τις αποδοχές, το επίδομα 
άδειας και τα επιδόματα, εορτών»). Α.Π. 390/2011. 

399 Ν. 2112/1920 άρθ. 1, 3 και 8. Α.Ν. 547/1937. Ν. 4558/1930. Ν. 3198/1955. Π.Δ. 81/2003 άρθ. 5. Π.Δ. 
164/2004 άρθ. 7. Π.Δ. 180/2004. Ν. 3863/2010 άρθ. 74. Ν. 3986/2011 άρθ. 40 και 41. Τις συνέπειες για 
διαδοχικές συμβάσεις ορισμένου χρόνου του δημοσίου, που είναι άκυρες για τους προαναφερθέντες 
λόγους, καθορίζει το άρθ. 7 του Π.Δ. 164/2004. Σε περίπτωση που η άκυρη σύμβαση εκτελέστηκε εν 
όλω ή εν μέρει, καταβάλλονται στον εργαζόμενο τα βάσει αυτής χρηματικά ποσά, τυχόν δε 
καταβληθέντα δεν αναζητούνται. Τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται από τον εργοδότη στον 
εργαζόμενο καταλογίζονται στον υπαίτιο (παρ. 2). Επιπλέον, ο υπαίτιος τιμωρείται με φυλάκιση, ενώ η 
παράβασή του αυτή στοιχειοθετεί παράλληλα και σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα. Εφ.Λαρ. 235/2012, 
237/2012. Α.Π. 253/2014. 2100/2013. Εφ.Λαρ. 75/2011. Μον.Πρωτ.Αθ. 2025/2011.  
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• Εργαζόμενου κατά το χρονικό διάστημα ετήσιας κανονικής άδειας με αποδοχές400. 

• Εργαζόμενου λόγω νόμιμης συνδικαλιστικής δράσης401 ή ειδικά προστατευόμενου 

συνδικαλιστικού στελέχους402. 

• Εργαζόμενου με λόγο που ανάγεται στις οικογενειακές του υποχρεώσεις403. 

• Εργαζόμενου λόγω άσκησης του δικαιώματος λήψης γονικής άδειας ανατροφής404. 

• Εργαζόμενου, που είναι «εξαρτημένο άτομο» κατά την περίοδο της απεξάρτησης. 

• Λόγω άρνησης μισθωτού σε πρόταση για μεταβολή της εργασίας του από πλήρη σε 

μερική απασχόληση405. 

• Ηλικιωμένων εργαζόμενων σε ομαδικές απολύσεις πέραν ορισμένου ποσοστού406. 

• Όταν αυτή έχει ως λόγο τη μεταβίβαση επιχείρησης407. 

Επίσης, ειδικές προϋποθέσεις ισχύουν για την καταγγελία της σύμβασης 

ορισμένων κατηγοριών εργαζόμενων, όπως συνδικαλιστικών στελεχών 408 , μελών 

συμβουλίων εργαζόμενων 409 , στρατευθέντων μισθωτών 410 , μετεκπαιδευόμενων σε 

σχολές τουριστικών επαγγελμάτων411, τεχνικών ασφαλείας412, οδηγών Κ.Τ.Ε.Λ.413 κλπ. 

(Τζιώνας, 2012: 192-193). 

                                                           
400 Α.Ν. 539/1945, άρθ. 5 παρ. 1.  Α.Π. 402/2014. 
401  Εφ.Πειρ. 70/2014 (Για να είναι άκυρη η καταγγελία σύμβασης εργαζομένου για συνδικαλιστική 

δραστηριότητα, δεν απαιτείται η συνδικαλιστική δράση να αποτελεί την αποκλειστική αιτία της 
απόλυσης, αρκεί αν απλά συντέλεσε στην απόφαση, για την απόλυση, με την έννοια ότι χωρίς αυτή ο 
εργοδότης δεν θα προέβαινε στην καταγγελία.) Εφ.Πειρ. 80/2014 (Απόλυση εξαιτίας πλημμελούς 
άσκησης καθηκόντων. Η εργαζόμενη ισχυρίστηκε ότι η απόλυσή της οφειλόταν σε συνδικαλιστική 
δραστηριότητα, αλλά το δικαστήριο έκρινε ότι ουδέποτε είχε επίσημη συνδικαλιστική ιδιότητα.) 

402  Ν. 1264/1982 άρθ. 4 και 5. Α.Π. 713/2010. Εφ.Θεσ. 5913/2003 (Η απαγόρευση απόλυσης 
συνδικαλιστή προϋποθέτει τη δυνατότητα απασχόλησής του. Στην περίπτωση παύσης της λειτουργίας 
τμήματος της επιχείρησης εκ των πραγμάτων δεν μπορούν να εφαρμοστούν οι προστατευτικές 
διατάξεις. Στην περίπτωση παύσης λειτουργίας τμήματος της επιχείρησης, υπάρχει ευχέρεια 
καταγγελίας της σύμβασης εργασίας συνδικαλιστή, μόνο αν στα υπόλοιπα τμήματα αυτής δεν 
απασχολείται μισθωτός της ειδικότητας του συνδικαλιστή, ώστε να προσφερθεί ανάλογη εργασία και 
σ’ αυτόν.) Εφ.Αθ. 9158/2000 (Προϋποθέσεις απόλυσης συνδικαλιστή.) Α.Π. 1218/2013, 371/2013. 

403 Ν. 1483/1984 άρθ. 14.  
404 Ν. 1483/1984 άρθ. 5 παρ. 1 του, όπως τροποποιήθηκε από το άρθ. 25, του Ν. 2639/1998. 
405 Ν. 1892/1990 άρθ. 38 παρ. 2. 
406 Ν. 3863/2010 άρθ. 74 παρ. 7. 
407 Π.Δ. 178/2002 άρθ. 5: παρ. 1: Η μεταβίβαση μιας επιχείρησης, εγκατάστασης ή τμήματος επιχείρησης 

ή εγκατάστασης δεν συνιστά αυτή καθ’ αυτή λόγο απόλυσης εργαζομένων. Η διάταξη του 
προηγούμενου εδαφίου δεν εμποδίζει, τηρουμένων των σχετικών περί απολύσεων διατάξεων, 
απολύσεις που είναι δυνατόν να επέλθουν για λόγους οικονομικούς, τεχνικούς ή οργανώσεως που 
συνεπάγονται μεταβολές του εργατικού δυναμικού. Παρ. 2: Αν η σύμβαση εργασίας ή η εργασιακή 
σχέση καταγγελθεί λόγω του ότι η μεταβίβαση συνεπάγεται ουσιαστική μεταβολή των όρων εργασίας 
σε βάρος του εργαζόμενου, η καταγγελία της σύμβασης εργασίας ή της εργασιακής σχέσης θεωρείται 
ότι επήλθε εξαιτίας του εργοδότη. 

408 Ν. 1264/1982 άρθ. 14 και 15.  
409 Ν. 1767/1988 άρθ. 9. 
410 Ν. 3514/1928. 
411 Ν. 1836/1989 άρθ. 44. 
412 Ν. 1568/1985 άρθ. 7 παρ. 4 του: Ο τεχνικός ασφάλειας έχει, κατά την άσκηση του έργου του, ηθική 

ανεξαρτησία απέναντι στον εργοδότη και στους εργαζόμενους. Τυχόν διαφωνία του με τον εργοδότη, 
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Ειδικά επί εργαζόμενης γυναίκας, απαγορεύεται και είναι απόλυτα άκυρη η 

καταγγελία της σύμβασης ή σχέσης εργασίας από τον εργοδότη της, τόσο κατά τη 

διάρκεια της εγκυμοσύνης της όσο και για το χρονικό διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών 

μετά τον τοκετό ή κατά την απουσία της για μεγαλύτερο χρόνο, λόγω ασθένειας που 

οφείλεται στην κύηση ή τον τοκετό, εκτός εάν υπάρχει σπουδαίος λόγος 414  για 

καταγγελία και ως τέτοιος δεν μπορεί να θεωρηθεί σε καμιά περίπτωση ενδεχόμενη 

μείωση της απόδοσης στην εργασία που οφείλεται στην εγκυμοσύνη415. 

8. Σημαντικές αλλαγές στο ελληνικό εργατικό δίκαιο τα 

τελευταία χρόνια 

Θεμελιώδεις είναι οι αλλαγές που επήλθαν στο εργατικό δίκαιο, ατομικό και 

συλλογικό, μετά το 2010, όταν, εξαιτίας του υπέρογκου εξωτερικού δημόσιου χρέους, η 

Ελλάδα υπήχθη σε μηχανισμό στήριξης με τη συνδρομή του Διεθνούς Νομισματικού 

Ταμείου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 

(Απρίλιος του 2010) και αναγκάστηκε να αποδεχθεί τρία μνημόνια 416  με όρους 

δημοσιονομικής προσαρμογής (ΙΝΕ, 2013:269 επ.). 

Προηγήθηκαν παρεμβάσεις στα εργασιακά θέματα των μισθωτών του δημοσίου 

τομέα, που στη συνέχεια επεκτάθηκαν και στους εργαζόμενους του ιδιωτικού. 

Ενδεικτικά αναφερόμενοι στις αλλαγές αυτές επισημαίνουμε τη μείωση των αποδοχών 

των εργαζόμενων 417, τη θεσμοθέτηση ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου 418  αλλά και 

                                                                                                                                                                          
για θέματα της αρμοδιότητάς του, δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο καταγγελίας της σύμβασής του. Σε 
κάθε περίπτωση η απόλυση του τεχνικού ασφαλείας πρέπει να είναι αιτιολογημένη. Π.Δ. 157/1992. 

413 Π.Δ. 229/1994. 
414 Α.Π.Τμ.Β΄ 1177/1998 (Καταγγελία σύμβασης της εγκυμονούσας με σπουδαίο λόγο το ότι ο σύζυγός 

της άρχισε να ασκεί στην ίδια πόλη επιχειρηματική δραστηριότητα όμοια και ανταγωνιστική με εκείνη 
που ασκούσε ο εργοδότης της. Η καταγγελία δεν κρίθηκε καταχρηστική.) 

415 Ν. 3966/2011 άρθ. 36 παρ. 1. Α.Π. 797/2013. Μον.Πρωτ.Θεσ. 37650/2010 (Για την καταγγελία 
εγκύου γυναίκας απαιτείται σπουδαίος λόγος. Διαφορετικά, θεωρείται άκυρη, ακόμη και στην 
περίπτωση κατά την οποία το έμβρυο γεννήθηκε νεκρό.). Εφ.Θεσ. 1764/1999 (Μονομερής βλαπτική 
μεταβολή και βάναυση συμπεριφορά εργοδότη, τις οποίες δεν απεδέχθη η εργαζόμενη και δεν 
προσήλθε στην υπηρεσία της. Στην προκειμένη περίπτωση, επειδή η αποχώρηση της εργαζόμενης από 
την εργασίας της, άρα και η καταγγελία της σύμβασής της, έγινε πριν παρέλθει έτος από τον τοκετό της 
εργαζόμενης, η καταγγελία ήταν άκυρη.). Α.Π.Τμ.Β΄ 1177/1998. Α.Π. 588/2012. 

416 Μνημόνιο 1: Μάιος 2010, Ν. 3845/2010. Μνημόνιο 2: Φεβρουάριος 2012, Ν. 4046/2012 και Π.Υ.Σ. 
6/2012. Μνημόνιο 3: Νοέμβριος 2012, Ν. 4093/2012. 

417 Οι μειώσεις αποδοχών άρχισαν με το Ν. 3833/2010, ΦΕΚ Α΄ 40/15.03.2010, που ψηφίστηκε ένα μήνα 
περίπου πριν την ανακοίνωση της υπαγωγής στο μηχανισμό στήριξης (23.04.2010). Ο ίδιος νόμος 
αναστέλλει τις προσλήψεις για το έτος 2010 και τις περιορίζει για τα έτη 2012-2013. Περαιτέρω 
μειώσεις επήλθαν με τους Ν. 3833/2010 (τακτικών αποδοχών και γενικά αμοιβών κατά 3% 
εργαζόμενων σε Ν.Π.Ι.Δ. που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικά από τον κρατικό 
προϋπολογισμό), 3845/2010, 3899/2010 (πέραν των μειώσεων τίθεται ανώτατο όριο αποδοχών στις 
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νέου αυστηρότερου πειθαρχικού δικαίου419 για το δημόσιο τομέα, στις διατάξεις του 

οποίου υπάγονται και οι εργαζόμενοι με σχέση Ι.Δ.Α.Χ. Στο ατομικό εργατικό δίκαιο 

εισήχθηκαν ή/και ρυθμίστηκαν πλήθος θεμάτων που σχετίζονται με την ευελιξία στην 

εργασία (κατάργηση περιορισμών όσον αφορά την πρόσβαση σε επαγγελματικές 

δραστηριότητες και την άσκησή τους 420 , αυτοαπασχόληση 421 , εργολαβία εταιριών 

παροχής υπηρεσιών 422 , εταιρείες προσωρινής απασχόλησης 423  και ιδιωτικά γραφεία 

ευρέσεως εργασίας424, δανεισμός εργαζόμενου425, τηλεργασία426, δοκιμαστική περίοδος 

εργασίας 427 , απόκτηση εργασιακής εμπειρίας 428 , εκ περιτροπής εργασία 429 , μερική 

απασχόληση 430 , διαθεσιμότητα 431 , κατάτμηση άδειας, 432 , διευθέτηση χρόνου 433  και 

                                                                                                                                                                          
Δ..Ε.Κ.Ο. και επεκτείνεται η εισοδηματική πολιτική μηδενικών αυξήσεων και στο 2011) και 
4038/2012.  Με το Ν. 4024/2011 ρυθμίζονται συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά θέματα, εισάγεται το 
ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο του δημόσιου τομέα στις διατάξεις του οποίου υπάγονται και οι 
εργαζόμενοι με σχέση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.), που ενσωματώνει και μειώσεις 
αποδοχών. Με τους Ν. 3845/2010, 3847/2010 και 3863/2010 ρυθμίζονται οι μειώσεις στα επιδόματα 
Χριστουγέννων, Πάσχα και Αδείας. Με την Π.Υ.Σ. 6/2012, ΦΕΚ Α΄ 38/28.02.2012, κατ’ εφαρμογή 
του άρθ. 1 παρ. 6 του Ν. 4046/2012, μειώνονται τα κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων της 
Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. κατά 22% για το σύνολο των εργαζόμενων και κατά 32% για τους νέους ηλικίας έως 25 
ετών και για τους εργαζόμενους με συμβάσεις μαθητείας. Επίσης αναστέλλονται όλες οι αυξήσεις στις 
αποδοχές που επέρχονται με την πάροδο του χρόνου εργασίας (επιδόματα πολυετίας, χρόνου εργασίας, 
τριετίες κλπ.), έως ότου η ανεργία πέσει στο 10%. ΣτΕ(Ολ.) 668/2012 (Έκρινε ότι η περικοπή 
αποδοχών που θεσπίστηκε με τους Ν. 3833/2010 και 3845/2010 δεν ήταν αντισυνταγματική, αλλά 
εξυπηρετούσε κατ’ αρχήν λόγους δημοσίου συμφέροντος.) 

418 Ν. 4024/2011. 
419 Ν. 4057/2012, 4093/2012 και 4152/2013. 
420 Ν. 4038/2012. 
421 Ν. 4097/2012: Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών κατά την άσκηση 

αυτοτελούς επαγγελματικής δραστηριότητας − Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2010/41/ΕΕ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.  

422 Ν. 3863/2010 και 4144/2013. 
423  Ν. 3845/2010 (Ανάθεση στις Ε.Π.Α. της επαναπροώθησης συγκεκριμένων κατηγοριών ανέργων 

(ηλικίας 55-64) στην απασχόληση με επιδότηση από τον Ο.Α.Ε.Δ.). Ν. 3899/2010 (Ανώτατη διάρκεια 
δανεισμού). Ν.  3919/2011 (Αίρεται ο περιορισμός σχετικά με την άσκηση της δραστηριότητας και του 
επαγγέλματος της προσωρινής απασχόλησης μόνο από Ανώνυμη Εταιρεία). Ν. 4052/2012 
(Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην κοινοτική οδηγία 2008/104 περί της εργασίας μέσω 
Ε.Π.Α.). Ν. 4093/2012 (Απελευθέρωση πλαισίου σύστασης και λειτουργίας Ε.Π.Α. – Κυρώσεις σε 
Ε.Π.Α.) Ν. 4254/2014 (Τροποποίηση του Ν. 4052/2012. Πιο αυστηροί περιορισμοί όσον αφορά την 
απασχόληση μισθωτού σε έμμεσο εργοδότη.) 

424 Ν. 4052/2012 (Σύσταση και λειτουργία Ιδιωτικών Γραφείων Ευρέσεως Εργασίας). Ν. 4093/2012 
(Απελευθέρωση πλαισίου σύστασης και λειτουργίας Ι.Γ.Ε.Ε. – Κυρώσεις σε Ι.Γ.Ε.Γ.) 

425 Ο Ν. 3846/2010 εισάγει προστατευτικές διατάξεις στο καθεστώς ενοικίασης των εργαζόμενων. 
426 Ν. 3846/2010. 
427 Ν. 3899/2010 ( Δωδεκάμηνη περίοδος δοκιμαστικής απασχόλησης.)  
428 Ν. 3845/2010, 3863/2010, 3896/2010. 
429  Ν. 3846/2010 (Δυνατότητα επιβολής μονομερώς από τον εργοδότη εκ περιτροπής εργασίας για 

αποφυγή απολύσεων.) Ν. 3899/2011 ( Η μονομερής επιβολή από τον εργοδότη εκ περιτροπής εργασίας 
εκτείνεται από τους 9 στους 12 μήνες.) 

430 Ν. 3846/2010. Ν. 3986/2011 (Εισαγωγή του θεσμού της προαιρετικής μερικής απασχόλησης στο 
στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα.)  

431  Ν. 3846/2010 (Δυνατότητα επιβολής διαθεσιμότητας έως τρεις μήνες, όχι όμως διαδοχικά, στο 
ημερολογιακό έτος, με μειωμένες αποδοχές σε περιπτώσεις περιορισμού της οικονομικής 
δραστηριότητας.) 

432 Ν. 3846/2010 (Δυνατότητα κατάτμησης της άδειας ακόμη και σε περισσότερες κατ’ έτος περιόδους, 
σε περίπτωση σοβαρής ή επείγουσας ανάγκης της επιχείρησης.) Ν. 4093/2012 (Καταργείται η 
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ωραρίου εργασίας 434  κλπ.) και περιορίστηκαν τα αντικίνητρα για καταγγελία της 

σύμβασης εργασίας σε ατομικές435 ή ομαδικές απολύσεις436.  

Πολύ σημαντικές αλλαγές τόσο στο ατομικό όσο και στο συλλογικό εργατικό 

δίκαιο επήλθαν με την Π.Υ.Σ. 6/28.02.2012437, που καθορίζει τα κατώτατα όρια μισθών 

και ημερομισθίων, για τα οποία δεν απαιτείται σύμφωνη γνώμη των εργαζόμενων, 

καθιστώντας παράλληλα και αυτοδικαίως άκυρη κάθε συμφωνία των μερών που 

υπολείπεται των ορίων αυτών. Περαιτέρω ρυθμίζει θέματα συλλογικών συμβάσεων και 

διαιτησίας, η προσφυγή στην οποία γίνεται πλέον αποκλειστικά με τη σύμφωνη γνώμη 

των μερών, ενώ και κατά τη λήψη της απόφασής του στα θέματα αυτά ο διαιτητής 

λαμβάνει υπόψη του και οικονομικά και χρηματοοικονομικά δεδομένα, κυρίως τις 

οικονομικές συνθήκες, την ανταγωνιστικότητα, τη μείωση του μοναδιαίου κόστους 

εργασίας κατά τη διάρκεια του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής και την 

παραγωγική δραστηριότητα στον επαγγελματικό κλάδο που σχετίζεται με τη διαφορά.  

Με την ίδια Π.Υ.Σ., από 14.02.2012 καταργήθηκαν όλες οι διατάξεις νόμων ή 

κανονιστικών αποφάσεων, καθώς και οι όροι Συλλογικών Συμβάσεων και Διαιτητικών 

Αποφάσεων, Κανονισμών Εργασίας, Οργανισμών Προσωπικού και αποφάσεων 

Διοίκησης επιχειρήσεων, που θέσπιζαν όρους οι οποίοι υποκρύπτουν μονιμότητα ή 

ρήτρα μονιμότητας, παρεκκλίνοντας από τους γενικούς κανόνες της εργατικής 

νομοθεσίας ή/και πρόβλεπαν την εφαρμογή, αναλογική ή ευθεία, διατάξεων του 

Κώδικα περί Δημοσίων Υπαλλήλων.  

                                                                                                                                                                          
υποχρέωση προηγούμενης έγκρισης από την Επιθεώρηση Εργασίας σε περίπτωση κατάτμησης της 
άδειας με εργοδοτική απόφαση σε δύο περιόδους εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους.) 

433  Ν. 3846/2010 (Ρύθμιση του καθεστώτος της διευθέτησης του συνολικού εργάσιμου χρόνου, 
διατηρείται ο αποκλειστικός ρόλος των συλλογικών συμβάσεων, καταργείται η επιτροπή διευθέτησης 
του Ν. 3385/2005 και οι συλλογικές διαφορές παραπέμπονται στον Ο.Μ.Ε.Δ. Εισάγεται η δυνατότητα 
κλαδικών και επιχειρησιακών συμβάσεων με περιεχόμενο εκτός του περιοριστικού πλαισίου των 
ισχυουσών διατάξεων.) Ν. 3863/2010 (Τροποποίηση του Ν. 3385/2005 στη διευθέτηση του χρόνου 
εργασίας. Μείωση προσαύξησης υπερεργασίας και υπερωρίας.) Ν. 3986/2011 (Μοντέλα διευθέτησης 
του χρόνου εργασίας. Με τις επιχειρησιακές ή κλαδικές συλλογικές συμβάσεις  μπορεί να καθορίζεται 
άλλο σύστημα διευθέτησης του χρόνου εργασίας ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του κλάδου ή της 
επιχείρησης.)  

434 Ν. 3846/2010 (Προσαύξηση της 6ης ημέρας σε πενθήμερη εργασία. Ρύθμιση ζητημάτων τήρησης 
βιβλίου υπερωριών.) Ν. 4093/2012 (Ρύθμιση θεμάτων αλλαγής ή τροποποίησης ωραρίου. Υποχρεώσεις 
εργοδότη.) Ν. 4144/2013 (Γνωστοποίηση υπερωριακής απασχόλησης και τήρηση ειδικού βιβλίου 
υπερωριών.) Ν. 4093/2012 (Μεταρρύθμιση ωραρίου καταστημάτων. Μείωση κατά 1 ώρα της 
ελάχιστης ανάπαυσης. Αύξηση κατά 2 ώρες, χωρίς αύξηση αποδοχών, του ωραρίου των εκπαιδευτικών 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.) 

435 Ν. 3863/2010 (Μειώνεται ο χρόνος προειδοποίησης, εξαιτίας αυτού και το ύψος της αποζημίωσης, 
καταργείται η υποχρέωση άμεσης καταβολής ολόκληρου του ποσού της αποζημίωσης, θέσπιση 
ελαχίστου ορίου καταβολής στο ποσό που αντιστοιχεί σε αποδοχές δύο μηνών). Ν. 4172/2013 
(Τροποποίηση του ΚΠολΔ. σε ό,τι αφορά την επανατοποθέτηση στη θέση εργασίας με ασφαλιστικά 
μέτρα για εκδικητικές και παράνομες απολύσεις.) 

436 Ν. 3863/2010 (Αύξηση του ορίου των ομαδικών απολύσεων.) 
437 Ρύθμιση θεμάτων για την εφαρμογή του άρθ. 1 παρ.  6 του Ν. 4046/2012. 
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Στη συνέχεια με το Ν. 4093/2012 καταργήθηκε η καθολική ισχύς όλων των 

συλλογικών συμβάσεων εργασίας, συμπεριλαμβανόμενης και της Εθνικής Γενικής 

Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, που  έπαψε πλέον να αποτελεί μέσο διαμόρφωσης του 

γενικού κατώτατου μισθού, ενώ ήδη είχε εισαχθεί ο θεσμός της ένωσης προσώπων438 σε 

επιχειρησιακό επίπεδο για τη σύναψη συμφωνίας σχετικά με τη διευθέτηση του χρόνου 

εργασίας. Επιπροσθέτως, απλουστεύτηκαν και επιταχύνθηκαν οι δικονομικές 

διαδικασίες σύστασης σωματείων και ενώσεων προσώπων439 και ρυθμίστηκαν θέματα 

που αφορούσαν τα δικαιώματα των εργαζόμενων στην ενημέρωση και στη 

διαβούλευση σε κοινοτικής κλίμακας επιχειρήσεις και ομίλους επιχειρήσεων440. Όσον 

αφορά το δημόσιο τομέα, θεσμοθετήθηκε η υποχρεωτική μετάταξη και κινητικότητα 

των εργαζόμενων, η εργασιακή εφεδρεία και η διαθεσιμότητα441. 

Παράλληλα υπήρξε μέριμνα για τη διασφάλιση έστω ελαχίστου προστασίας 

στους απασχολούμενους υπό καθεστώς ευελιξίας της εργασίας, όπως τεκμήριο υπέρ της 

σύμβασης πλήρους απασχόλησης σε περίπτωση μερικής απασχόλησης, μαχητό, όμως, 

από τον εργοδότη442, μέτρα αποτροπής απολύσεων εργαζόμενων που βρίσκονται κοντά 

στο όριο της συνταξιοδότησης443 και ευνοϊκότερες ρυθμίσεις γι’ αυτούς σε περίπτωση 

απόλυσής τους444, αυξημένη προστασία στην εργαζόμενη σε περίπτωση απόλυσης λόγω 

μητρότητας445 και ρυθμίσεις όσον αφορά την ασφάλεια και υγεία των εργαζόμενων446.  

Στα μέτρα κοινωνικής πολιτικής συμπεριλαμβάνεται η υιοθέτηση πολιτικών 

ενεργητικής απασχόλησης 447 , η θεσμοθέτηση της κοινωνικής οικονομίας και της 

κοινωνικής επιχειρηματικότητας 448 , η ανασύσταση του Σώματος Επιθεώρησης 

                                                           
438 Ν. 3986/2011 και 4024/2011. 
439 Ν. 4024/2011. 
440 Ν. 4052/2012. 
441 Ν. 4024/2011, 4093/2012, 4172/2013. Ν. 4254/2014 (Προβλέφθηκε η αποζημίωση απόλυσης στους 

μονίμους και στους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλους του Δημοσίου, 
των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α., που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα, βάσει του Ν. 4172/2013 και λύθηκε η 
εργασιακή τους θέση λόγω κατάργησης της θέσης τους.) 

442 Ν. 3846/2010. 
443 Ν. 3863/2010 και Ν. 3996/2011. 
444 Ν. 3996/2011 (Αλλαγές στο θέμα της αυτασφάλισης απολυόμενων ηλικίας 55-64 ετών με συμμετοχή 

του εργοδότη και του Ο.Α.Ε.Δ. Κυρώσεις για τους εργοδότες σε περίπτωση μη τήρησης των 
υποχρεώσεών τους. Δυνατότητα συμμετοχής σε προγράμματα απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων στο 
δημόσιο τομέα.) 

445 Ν. 3996/2011. 
446  Ν. 4052/2012 (Ασφάλεια και υγεία για τους προσωρινά απασχολούμενους.) και Ν. 4144/2013 

(Ρυθμίσεις για την ασφάλεια και υγεία των εργαζόμενων, ενιαία ρύθμιση για την επιβολή διοικητικών 
και ποινικών κυρώσεων.) 

447 Ν. 3845/2010, 3996/2011, 4024/2011, 4144/2013 
448 Ν. 4019/2011. 
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Εργασίας και η ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών449, όπως επίσης και μέτρα για 

τους μετανάστες εργαζόμενους450 . 

Με πρόσφατα νομοθετήματα ελήφθησαν πρόσθετα μέτρα κοινωνικής πολιτικής 

(καταβολή κοινωνικού μερίσματος από το πρωτογενές πλεόνασμα, δράσεις στέγασης, 

σίτισης και κοινωνικής φροντίδας για αστέγους, παροχές ασθενείας σε είδος, μέτρα 

στήριξης των μακροχρόνια ανέργων για διευκόλυνση εισόδου τους στην αγορά 

εργασίας), ήρθησαν εμπόδια  στον ανταγωνισμό 451 , αναβαθμίστηκαν οι μηχανισμοί 

είσπραξης ασφαλιστικών φορέων και θεσμοθετήθηκαν πρόστιμα για την αδήλωτη 

εργασία452.  

9. Η διευθυντική εξουσία ως υποχρέωση 

Στις διαρκείς αμφοτεροβαρείς ενοχικές συμβατικές σχέσεις οι  

αντισυμβαλλόμενοι έχουν δικαιώματα και υποχρεώσεις. Ειδικότερα, δε στη συμβατική 

σχέση εξαρτημένης εργασίας, επειδή το προσωπικό στοιχείο στο πλαίσιό της είναι 

ισχυρό και καθοριστικό, οι υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων, που διακρίνονται σε 

κύριες και παρεπόμενες, είναι περισσότερες και εντονότερες σε σχέση με τις λοιπές 

ενοχικές σχέσεις (Ζερδελής, 2013:373). Όσον αφορά τον εργοδότη, από τα 

προαναφερθέντα διαφαίνεται ότι η εξουσία του είναι ευρύτερη του λεγόμενου 

διευθυντικού δικαιώματος και συνίσταται σε ευρύ φάσμα δικαιωμάτων και 

υποχρεώσεων έναντι του εργαζόμενου και όχι μόνο, με την ιδιότητά του αφενός ως 

αντισυμβαλλόμενου αφετέρου ως αρχηγού της εκμετάλλευσης (Κουκιάδης, 2012: 187). 

Τα δικαιώματα αυτά και οι υποχρεώσεις δεν είναι πάντα σαφώς διακεκριμένα και 

οριοθετημένα, ενώ στα δικαιώματα του εργοδότη αντιστοιχούν υποχρεώσεις του 

εργαζόμενου και αντιστρόφως.  

Κύρια υποχρέωση του εργοδότη ως αντισυμβαλλόμενου έναντι της παροχής 

εργασίας από πλευράς μισθωτού είναι η υποχρέωση καταβολής μισθού· η προστασία 

άλλωστε της εργασίας συμπεριλαμβάνει και την εξασφάλιση της αμοιβής του 

μισθωτού. Προς το σκοπό αυτό το νομοθετικό πλαίσιο χαρακτηριστικά ευνοεί το 

μισθωτό ως δανειστή, διασφαλίζοντας το μισθό από πλευράς εργοδότη, τρίτων αλλά 

                                                           
449 Ν. 3846/2010, 4144/2013. 
450 Ν. 3846/2011, 4052/2012, 4147/2013. 
451 Ν. 4254/2014. 
452 Ν. 4255/2014. 
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και δανειστών του εργαζόμενου. Υπό περιορισμούς453 απαγορεύεται ο εργοδότης να 

συμψηφίσει το μισθό που οφείλει στον εργαζόμενο με δική του απαίτηση έναντι αυτού, 

απαγορεύεται η κατάσχεση454 ή η επίσχεση μισθού455, όπως επίσης και η παραίτηση 

από μισθό (Τζιώνας, 2012:57-60· Κουκιάδης, 2012:207-216·), ενώ προβλέπεται και 

ειδική προστασία σε περίπτωση αφερεγγυότητας του εργοδότη (Τζιώνας, 2012: 60-63· 

Κουκιάδης, 2012: 216-218· Κουκιάδης, 2012α:745 επ.· Ζερδελής, 2013:537 επ.).  

Ο εργοδότης έχει κατά περίπτωση αστικές ή/και ποινικές ευθύνες από τη μη 

εκπλήρωση εγκαίρως των υποχρεώσεών του περί καταβολής μισθού, αλλά και λοιπών 

συμβατικών ή νομικών υποχρεώσεών του έναντι των εργαζόμενων στην εκμετάλλευσή 

του. 

Βασική των παρεπόμενων υποχρεώσεων του εργοδότη είναι η υποχρέωση 

πρόνοιας, που εξειδικεύεται σε υποχρεώσεις παροχής και προστασίας. Έχει 

υποστηριχθεί ότι η υποχρέωση αυτή συνιστά το αντιστάθμισμα της υποχρέωσης του 

μισθωτού περί πίστης (Κουκιάδης, 2012:218). Σύμφωνα με άλλη άποψη, η υποχρέωση 

πρόνοιας «αποτελεί το αντιστάθμισμα στην εξάρτηση του εργαζόμενου, στην υποταγή του 

στη διευθυντική εξουσία» (Ζερδελής, 2013:576). Σε κάθε περίπτωση απορρέει από την 

ενοχική φύση της σχέσης εξαρτημένης εργασίας. 

Οι παρεπόμενες υποχρεώσεις εργοδότη και εργαζόμενου αποτελούν έκφανση της 

καλής πίστης, που επιτάσσει τα μέρη, κατά τη διάδρασή τους στο πλαίσιο της 

εργασιακής σχέσης, να λαμβάνουν υπόψη τους τα εύλογα συμφέροντα και τις εύλογες 

προσδοκίες του αντισυμβαλλόμενού τους· όχι βέβαια στο βαθμό να αποποιηθούν τα 

ίδια συμφέροντα, αλλά προς την κατεύθυνση του να λειτουργούν σε πλαίσιο 

συναίνεσης που κατατείνει στη στάθμιση των αντιτιθέμενων συμφερόντων τους456. 

Ειδικότερα, όσον αφορά τον εργοδότη, η υποχρέωση της πρόνοιας του επιβάλλει 

«να παίρνει τα αναγκαία μέτρα για τη διαφύλαξη των εργασιακών συμφερόντων και της 

προσωπικότητας των μισθωτών και να αποφεύγει κάθε ενέργεια που μπορεί να βλάψει 

αδικαιολόγητα τα συμφέροντα αυτών» (Κουκιάδης, 2012:218). Η γενική αυτή 

υποχρέωση δεν έχει ορισμένο περιεχόμενο, αλλά συγκεκριμενοποιείται κατά τις 

                                                           
453 Α.Κ άρθ. 664. Το όριο του μισθού που δεν επιτρέπεται να συμψηφιστεί κρίνεται κατά περίπτωση με 

δικαστικό έλεγχο, ενώ δεν περιλαμβάνονται στην έννοια του μισθού παράνομες αξιώσεις. Επιτρέπεται 
ο συμψηφισμός μισθού, εάν ο εργαζόμενος κατά την εκτέλεση της εργασίας του με δόλο προκάλεσε 
ζημία στον εργοδότη και σε περιπτώσεις που εμπίπτουν στις διατάξεις περί αδικαιολόγητου 
πλουτισμού (Άρθ.  664 και 904 Α.Κ.) (Τζιώνας, 2012:57, σημ. 104).  

454 Α.Κ. άρθ. 464. Με εξαίρεση απαιτήσεις διατροφής και χρέη προς το δημόσιο (Τζιώνας, 2012:58 σημ. 
107 και 108). 

455 Α.Κ. άρθ. 327.  
456 Βλ. σελ. 65. «Η καλή πίστη δεν απαιτεί τη με κάθε τίμημα και θυσία τήρηση των συμφωνηθέντων, αλλά 

θέτει ορισμένα όρια αντοχής, η υπέρβαση των οποίων δικαιολογεί την παρέκκλιση από την αρχή pacta 
sunt sevanda» (Ζερδελής, 2013:883). 
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περιστάσεις, τη φύση της εργασίας αλλά και το στάδιο της εργασιακής σχέσεις (π.χ. 

υποχρέωση ειλικρινούς ενημέρωσης κατά τη σύναψη της εργασίας, διευθέτηση του 

χρόνου άδειας αναψυχής κατά τρόπο που να εξυπηρετεί στο μέγιστο βαθμό όλους τους 

εργαζόμενους κλπ.) (Κουκιάδης, 2012:218-219· Ζερδελής, 2013:577). 

Η υποχρέωση περί πρόνοιας εκδηλώνεται με μέτρα πρόληψης, με μέτρα 

προστασίας και με αποφυγή ενεργειών που θα μπορούσαν να επιφέρουν υλική ή ηθική 

βλάβη στον εργαζόμενο, κατά τη σύναψη της εργασιακής σχέσης, στη διάρκειά της 

αλλά και κατά τη λύση της, με την άσκηση του δικαιώματος καταγγελίας της 

σύμβασης, από πλευράς εργοδότη (Ζερδελής, 1991:60). Ειδικότερα πρόκειται για την 

υποχρέωση ίσης μεταχείρισης, σεβασμού της προσωπικότητας του εργαζόμενου και 

των νόμιμων όρων εργασίας, συμπεριλαμβανόμενων και των όρων υγιεινής και 

ασφάλειας, των δεδομένων τους προσωπικού χαρακτήρα, των συλλογικών και 

συνδικαλιστικών τους δικαιωμάτων, επίσης την υποχρέωση παράλειψης και αποτροπής 

σεξουαλικής παρενόχλησης κλπ. (Τζιώνας, 2012: 45 επ.· Κουκιάδης, 2012: 188 επ.· 

Κουκιάδης 2012α:667 επ.· Ζερδελής, 2013:574 επ.)  

Στις υποχρεώσεις του εργοδότη περιλαμβάνεται ακόμα και η άσκηση του 

διευθυντικού δικαιώματος, όσον αφορά τον τρόπο παροχής εργασίας, την πραγματική 

απασχόληση του μισθωτού457, σύμφωνα με τις ικανότητες και δεξιότητές του, αλλά και 

τη μέριμνα για διατήρηση της θέσης εργασίας, σε περίπτωση ανυπαίτιας αδυναμίας του 

να παράσχει τη συμβατική εργασία. Τότε ο εργοδότης, κατ’ εφαρμογή της αρχής ultima 

ratio458, θα πρέπει να εξαντλήσει τη δυνατότητα ανάθεσης στον εργαζόμενο νέων και 

αναλόγων των δυνάμεών του καθηκόντων, ώστε να είναι δυνατή η διατήρηση της 

εργασιακής σχέσης Ζερδελή, 2013:389-390· Ζερδελής, 1991).  

Γενικότερα, ο εργοδότης ως αντισυμβαλλόμενος οφείλει να σέβεται το σύνολο 

της εργατικής νομοθεσίας που λειτουργεί προστατευτικά για τον εργαζόμενο και να 

ασκεί την διευθυντική του εξουσία κατά τρόπο που συνάδει με την καλή πίστη, τα 

χρηστά και συναλλακτικά ήθη, τον κοινωνικό και οικονομικό σκοπό του δικαιώματός 

του 459. Οφείλει μάλιστα να ασκεί τη διευθυντική του εξουσία κατά τρόπο που δεν 

εκμεταλλεύεται την ασθενή διαπραγματευτική θέση του αντισυμβαλλόμενού του 

μισθωτού κατά τη σύναψη της εργασιακής σχέσης, καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας 

της αλλά και κατά τη λύσης της, που, όταν είναι επιθυμητή από την πλευρά του 

εργοδότη, θα πρέπει να αποτελεί την έσχατη επιλογή.  

                                                           
457  Η πραγματική απασχόληση είναι επιβεβλημένη σε περίπτωση ακυρότητας της εργοδοτικής 

καταγγελίας της σύμβασης εργασίας. Βλ. σελ. 80, 110 και 122. 
458 Βλ. σελ. 106. 
459 Σ. αρθ. 5 παρ. 1. Α.Κ. άρθ. 142, 197, 200, 281, 288, 919. Βλ. σελ. 66, 12, 14, 21, 65, 88 κ.ά. 
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Ως ιδιοκτήτης εκμετάλλευσης οφείλει να σέβεται το δικαίωμα της εργασίας και 

την κοινωνική διάσταση του δικαιώματος της ιδιοκτησίας460, να λειτουργεί δηλαδή με 

γνώμονα το «καλώς εννοούμενο συμφέρον της επιχείρησής του» 461  και του ιδίου, 

σύμφωνα με το οποίο, κατά τη λήψη των αποφάσεών του συνυπολογίζει τα 

συμφέροντα και τις εύλογες προσδοκίες των εργαζόμενων σε αυτόν και, όταν είναι 

υποχρεωμένος να προβεί σε αλλαγές βλαπτικές για τους εργαζόμενους, επιλέγει να 

υιοθετήσει τα λιγότερο επαχθή γι’ αυτούς μέτρα, με κριτήρια τις αρχές της ισότητας, 

της αναλογικότητας και της πρόνοιας. 

Το αν ο εργοδότης κατά την άσκηση της διευθυντικής του εξουσίας επωμίζεται 

τις προαναφερθείσες υποχρεώσεις, ερευνάται δικαστικά και εναπόκειται στην κρίση 

αλλά και τη δικαιοπλαστική ενέργεια των δικαστηρίων, που εξετάζουν την κάθε 

περίπτωση ξεχωριστά, λαμβάνοντας υπόψη το ισχύον κατά περίπτωση νομικό πλαίσιο, 

τις ιδιαίτερες ανάγκες και συνθήκες λειτουργίας της επιχείρησης αλλά και τις 

εξατομικευμένες ανάγκες του ενάγοντος εργαζόμενου. Αλλά θα προκληθεί η κρίση και 

θα επέλθει η απόδοση δικαιοσύνης κατά τον τρόπο αυτό,  εφόσον ο εργαζόμενος που 

θεωρεί ότι θίγεται προσφύγει στη δικαιοσύνη. Επειδή, όμως, το σύνολο των 

περιπτώσεων κατάχρησης του δικαιώματος της διευθυντικής εξουσίας δεν ελέγχεται 

δικαστικά, έχουν ιδιαίτερη σημασία το μέτρο της εντιμότητας με την έννοια της καλής 

πίστης, η κοινωνική ευαισθησία, η δεοντολογία, γενικότερα η κλίμακα αξιών της 

εργοδοσίας, η στρατηγική και η φιλοσοφία της όσον αφορά τη διοίκηση των 

ανθρωπίνων πόρων. 

Στην κοινωνική διάσταση της λειτουργίας της επιχείρησης έμφαση δόθηκε από 

τις αρχές της δεκαετίας του 1990, με την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Το «Πράσινο 

Βιβλίο» για την «Προώθηση ενός ευρωπαϊκού πλαισίου για την εταιρική κοινωνική 

ευθύνη» της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων προβάλλει την εταιρική 

κοινωνική ευθύνη ως έννοια σύμφωνα με την οποία οι εταιρείες ενσωματώνουν σε 

εθελοντική βάση κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανησυχίες στις επιχειρηματικές τους 

δραστηριότητες και στις επαφές τους με τα ενδιαφερόμενα μέρη». Επισημαίνει δε ότι «το 

να είναι κάποιος κοινωνικά υπεύθυνος δεν σημαίνει μόνον ότι εκπληρώνει πλήρως τις 

νομικές του υποχρεώσεις, αλλά ότι υπερβαίνει τα όρια τήρησης του νόμου επενδύοντας 

περισσότερο στο ανθρώπινο δυναμικό, στο περιβάλλον και στις σχέσεις με τα 

ενδιαφερόμενα μέρη»  και ότι η εταιρική κοινωνική ευθύνη δεν πρέπει να θεωρείται ως 

υποκατάστατο των κανονιστικών ρυθμίσεων ή της νομοθεσίας όσον αφορά τα 

                                                           
460 Βλ. σελ. 17, 19, 22, 66 και 123. 
461 Βλ. σελ. 66. 
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κοινωνικά δικαιώματα ή τα περιβαλλοντικά πρότυπα· συμβάλλει, όμως, προς την 

κατεύθυνση της ανάπτυξης νέας κατάλληλης νομοθεσίας (COM(2001)366). 

Από την έννοια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης απορρέουν υποχρεώσεις για 

την εργοδοσία τόσο έναντι των εργαζόμενων σε αυτήν (εσωτερική διάσταση της 

εταιρικής κοινωνικής ευθύνης), όσο και έναντι των ενδιαφερόμενων στο στενό και 

ευρύτερο εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης (εξωτερική διάσταση της εταιρικής 

κοινωνικής ευθύνης). 

Όσον αφορά δε τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, η εταιρική κοινωνική 

ευθύνη συνάδει με πρακτικές που ενθαρρύνουν την επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό, 

την υποστήριξη της δια βίου μάθησης, την παραχώρηση αρμοδιοτήτων και εξουσιών 

στους εργαζόμενους, την καλύτερη ενημέρωση σε όλη την επιχείρηση, την υγεία και 

ασφάλεια των εργαζόμενων, την καλύτερη ισορροπία μεταξύ οικογένειας, εργασίας και 

ελεύθερου χρόνου, την ίση αμοιβή και τις προοπτικές εργασίας για τις γυναίκες, και, 

κατεξοχήν για τις ευπαθείς κοινωνικά κατηγορίες, την ενίσχυση της 

απασχολησιμότητας και την εξασφάλιση εργασίας. Γενικότερα, η εταιρική κοινωνική 

ευθύνη πρεσβεύει το σεβασμό του δικαιώματος της εργασίας στην ατομική και 

κοινωνική του διάσταση και αποβλέπει στη δημιουργία δίκαιου, ασφαλούς και 

δημιουργικού εργασιακού περιβάλλοντος. 

Επωμιζόμενες την εταιρική κοινωνική τους ευθύνη οι επιχειρήσεις συμμερίζονται 

τον προβληματισμό και την ανησυχία όλων των υπαλλήλων και άλλων ενδιαφερομένων 

στις περιπτώσεις λήψεις επώδυνων εργοδοτικών αποφάσεων για οικονομικοτεχνικούς 

λόγους, δεδομένου ότι η παύση λειτουργίας μιας επιχείρησης ή οι σημαντικές 

περικοπές στο προσωπικό της ενδέχεται να επιφέρουν κρίση οικονομική, κοινωνική ή 

πολιτική στην τοπική κοινωνία.  

Στο προαναφερθέν «Πράσινο Βιβλίο» της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων γίνεται μάλιστα αναφορά σε μελέτη, σύμφωνα με την οποία λιγότερες 

«από μία στις τέσσερις δραστηριότητες αναδιάρθρωσης επιτυγχάνουν τους σκοπούς τους 

(μείωση του κόστους, αύξηση της παραγωγικότητας και βελτίωση της ποιότητας και 

εξυπηρέτησης των πελατών), εφόσον συχνά διεξάγονται με τρόπο που κλονίζει τα 

κίνητρα, την πίστη, τη δημιουργικότητα και την παραγωγικότητα των υπαλλήλων». 

Περαιτέρω τονίζεται ότι «Η αναδιάρθρωση με τρόπο κοινωνικά υπεύθυνο σημαίνει ότι 

εξισορροπούνται και λαμβάνονται υπόψη τα συμφέροντα και οι ανησυχίες όλων εκείνων 

που θίγονται από τις αλλαγές και τις αποφάσεις» και ότι η επιτυχημένη αναδιάρθρωση 

μπορεί να επιτευχθεί με κοινή προσπάθεια των εκπροσώπων της εργοδοσίας, των 
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δημοσίων αρχών και των εργαζόμενων και με πρώτιστο μέλημα τη διαφύλαξη των 

δικαιωμάτων των εργαζόμενων και την εξασφάλιση της απασχολησιμότητάς τους. 

Η εταιρική κοινωνική ευθύνη στην εξωτερική της διάσταση εκτείνεται πέρα από 

την εταιρεία στην τοπική κοινωνία αλλά και στον ευρύ κύκλο όλων αυτών τους οποίους 

ενδιαφέρει ή επηρεάζει η λειτουργία της επιχείρησης, πέραν δηλαδή των εργαζόμενων 

και μετόχων, στους επιχειρηματικούς εταίρους, στους προμηθευτές, στους πελάτες, στις 

δημόσιες αρχές, όπως επίσης και στις οργανώσεις, κυβερνητικές ή μη, που μεριμνούν 

για την προστασία του περιβάλλοντος. Από τη διάσταση αυτή της ευθύνης προκύπτει η 

υποχρέωση για διασφάλιση συνθηκών διαφάνειας στον τρόπο λειτουργίας των 

επιχειρήσεων και η εξάλειψη των κυκλωμάτων διαφθοράς με διαπλεκόμενους 

επιχειρηματίες και κυβερνητικούς παράγοντες, η μέριμνα για βιώσιμη ανάπτυξη, για 

την ποιότητα στην εργασία και γενικότερα η μέριμνα για ποιότητα ζωής 

(COM(2001)366). 

Οι πρακτικές που συνάδουν με τη φιλοσοφία του είδους αυτού συνήθως 

υιοθετούνται από ομίλους εταιριών και μεγάλες επιχειρήσεις, σπανίως από 

μικρομεσαίες, που δύσκολα επιβιώνουν στο δυσχερές υπό συνθήκες σκληρού 

ανταγωνισμού και οικονομικής κρίσης σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον. 

Αυτό κατεξοχήν ισχύει στην Ελλάδα, εξαιτίας των ιδιαζουσών 

κοινωνικοοικονομικών συνθηκών, που πλήττουν εργαζόμενους και εργοδότες, καθόσον 

η επιβεβλημένη και από το μηχανισμό στήριξης της ελληνικής οικονομίας (τρόϊκα) 

ταχεία δημοσιοοικονομική προσαρμογή έχει οδηγήσει σε νομοθετικές παρεμβάσεις τα 

τελευταία χρόνια επώδυνες για τους εργαζόμενους, που επιπροσθέτως επέτειναν την 

ύφεση, με αποτέλεσμα το κλείσιμο πολλών μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Οι 

παρεμβάσεις, όμως, στην εργατική νομοθεσία, ενίοτε εσπευσμένες υπό καθεστώς 

σφοδρών αντιδράσεων και σπασμωδικές, αφενός έχουν πλήξει τους εργαζόμενους, με 

απορρύθμιση του  πλαισίου προστασίας τους (ενίσχυση των ευέλικτων εργασιακών 

σχέσεων, αποδυνάμωση των συνδικαλιστικών τους δικαιωμάτων, αύξηση της 

ανασφάλειας στην εργασία) και σημαντική επιδείνωση της οικονομικής τους θέσης 

(μείωση αποδοχών), αφετέρου έχουν διευρύνει τη διευθυντική εξουσία και τα 

δικαιώματα του εργοδότη κατά τη σύναψη της εργασιακής σχέσης, τη λύση της αλλά 

και κατά τη διάρκεια λειτουργίας της.  

Ως εκ τούτων, στην τωρινή συγκυρία, ως προσδοκία της ελληνικής κοινωνίας ή 

ακόμα και επιταγή, οι υποχρεώσεις της διευθυντικής εξουσίας προσλαμβάνουν μιαν 

ιδιαίτερη διάσταση, που έγκειται στη συνειδητή αυτοοριοθέτησή της στο «καλώς 

εννοούμενο συμφέρον της επιχείρησης», όχι απλά και μόνο με συνεπή συμμόρφωση 
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στην εργατική νομοθεσία, αλλά και με επίδειξη ιδιαίτερης κοινωνικής και εθνικής 

ευαισθησίας. 

Επίλογος: Από το εργατικό δίκαιο σε ένα νέο δίκαιο της 

εργασίας 

Το ελληνικό εργατικό δίκαιο αποσκοπούσε στην προστασία του εργαζόμενου με 

σχέση εξαρτημένης εργασίας στο πλαίσιο της κλειστής λόγω σημαντικού βαθμού 

αυτονομίας και αυτοτέλειας παραδοσιακής επιχείρησης. Είναι προσανατολισμένο στη 

σύμπτωση τυπικού και ουσιαστικού εργοδότη, που ως αντισυμβαλλόμενοι 

συνομολογούν τη διμερή εργασιακή σχέση. Οι εργασιακές συνθήκες, όμως, τα 

τελευταία χρόνια έχουν διαφοροποιηθεί προς την κατεύθυνση της φιλελευθεροποίησης 

της οικονομίας με κατίσχυση των ευέλικτων μορφών απασχόλησης. 

Οι ευέλικτες μορφές απασχόλησης, που συνάδουν με τις ανάγκες του νέου 

επιχειρείν, διασπούν τη διευθυντική εξουσία σε περισσοτέρους του ενός φορείς της, 

επεκτείνοντας την ολική ή μερική εξάρτηση του εργαζόμενου από περισσότερους του 

ενός εργοδότες (Κουκιάδης, 2012α:384, 97). Η αλλοίωση αυτή του προσώπου του 

εργοδότη αλλά και ο πολλαπλασιασμός των συμβατικών μορφών απασχόλησης 

εμπορικού και αστικού δικαίου, που εκφεύγουν των ορίων του εργατικού, διευρύνουν 

και το χώρο ελλειμματικής προστασίας του εργαζόμενου.  

Ανεξαρτήτως των διαφορετικών αξιολογήσεων αναφορικά με τη σκοπιμότητα 

των νέων ευέλικτων μορφών εργασίας, το αν δηλαδή επιβάλλονται από τον 

επιχειρηματικό κόσμο εκβιαστικά, με καταχρηστική ή έκνομη διεύρυνση της 

διευθυντικής εξουσίας για μείωση του εργασιακού κόστους και μεταφορά μέρους του 

επιχειρηματικού κινδύνου στον εργαζόμενο, ή επιβάλλονται από τις συνθήκες του 

ανταγωνισμού και τη νέα μορφή του επιχειρείν, οι ευέλικτες μορφές εργασίας 

αποτελούν μια πραγματικότητα, που ενίοτε εξυπηρετεί και ανάγκες των 

εργαζόμενων462. Κατά συνέπεια, δεν μπορούν να αγνοηθούν, ούτε να αντιμετωπιστούν 

με αντιδράσεις που αποσκοπούν στην εμπλοκή της λειτουργίας τους με εμμονή στο 

παραδοσιακό πλέγμα προστασίας του εργατικού δικαίου, που, όταν εκφράζεται ως 

συνδικαλιστική απαίτηση, ενδεχομένως σε όλες τις περιπτώσεις να μην αποβλέπει 

αμιγώς στα συμφέροντα των εργαζόμενων. 
                                                           
462 Π.χ. μητέρες ή σπουδάζοντες με μερική απασχόληση ή εξ αποστάσεως εργασίας ή ευέλικτο ωράριο το 

οποίο καθορίζουν με βάση και τις οικογενειακές ή προσωπικές τους δεσμεύσεις. 
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Η υποχώρηση της παραδοσιακής εξαρτημένης εργασίας και ο επιβεβλημένος 

πλέον επαναπροσδιορισμός της έννοιας περί προστασίας της εργασίας απαιτεί νέο 

δίκαιο της εργασίας (Κουκιάδης, 2012α:20), με αναθεώρηση και διεύρυνση του 

εργατικού δικαίου ατομικού και συλλογικού, ώστε να καθιερωθούν νέες ενιαίες αρχές 

και κριτήρια 463  που θα μπορούν να συμπεριλάβουν στο εύρος τους κάθε μορφή 

απασχόλησης και σχέση εργασίας ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου464. Με κανόνα και 

μέτρο σύγκρισης το πλαίσιο προστασίας της παραδοσιακής σύμβασης εξαρτημένης 

εργασίας αορίστου χρόνου σε έναν εργοδότη είναι αναγκαίο να επαναπροσδιοριστούν 

τα δικαιώματα των εργαζομένων, ώστε να διασφαλιστεί η προστασία τους, με 

ρυθμίσεις εξειδικευμένες σε κάθε μορφή ευέλικτης εργασιακής σχέσης (Κουκιάδης, 

2012α:103). Δεδομένου μάλιστα ότι το νέο επιχειρείν είναι δυναμικό και εξελισσόμενο, 

άρα υφίσταται το ενδεχόμενο εμφάνισης και άλλων καινοφανών ευέλικτων μορφών 

εργασίας, είναι αναγκαία η αποδοχή γενικών αρχών προστασίας της εργασίας, που θα 

απορρέουν από τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, και βάσει αυτών να συγκροτηθεί 

πλαίσιο αφενός ενσωμάτωσης στο δίκαιο κάθε νέας μορφής ευέλικτης απασχόλησης, 

αφετέρου εξειδίκευσης των μέτρων προστασίας για τους απασχολούμενους σε αυτήν, 

ανάλογα με τις ιδιάζουσες επισφάλειές της. 

Μεταξύ άλλων είναι αναγκαίο να επαναπροσδιοριστεί η έννοια του εργοδότη, 

ενδεχομένως και με αξιοποίηση της κάμψης ή άρσης της νομικής του 

προσωπικότητας 465 , ώστε να καταστεί δυνατή η διασπορά και απόδοση ευθυνών, 

υποχρεώσεων και δικαιωμάτων με καταλογισμό τους σε περισσότερα του ενός φυσικά 

πρόσωπα ή/και ενότητες νομικών προσώπων (Κουκιάδης, 2012α: 384-386).  

                                                           
463 Τέτοιο κριτήριο είναι η έννοια του συγκρίσιμου εργαζόμενου, που θεσμοθετήθηκε με το Ν. 3846/2010 

άρθ. 2, προκειμένου να προσδιοριστούν τα δικαιώματα του εργαζόμενου με μερική απασχόληση κατ’ 
αναλογία προς εκείνα των συναδέλφων του πλήρους απασχόλησης. Βλ. σελ. 52. 

464  Άλλωστε, και στο δημόσιο, όπως προειπώθηκε, αξιοποιούνται ευέλικτες μορφές εργασίας, με 
ελλειμματική προστασία των εργαζόμενων, επειδή ακριβώς δεν υπάγονται στις διατάξεις του 
εργατικού δικαίου. Για τους δημοσίους υπαλλήλους που τέθησαν σε διαθεσιμότητα και απολύθηκαν 
δεν προβλεπόταν καταβολή αποζημίωσης, αντίστοιχη των εργαζόμενων στον ιδιωτικό τομέα. Σχετική 
ρύθμιση συμπεριελήφθη στο Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α΄/07.04.2014), ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Θ.1: εδ. 2. 

465 Εφ.Αθ. 493/2012 (Με τη διάταξη αυτή [Α.Κ.άρθ. 70] καθιερώνεται ως βασική αρχή του δικαίου των 
νομικών προσώπων και κυρίως εκείνων που έχουν σωματειακή οργάνωση, όπως είναι η ανώνυμη 
εταιρεία και η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, η περιουσιακή αυτοτέλεια του νομικού προσώπου 
έναντι των μελών του και αντιστρόφως. Ωστόσο, η αρχή αυτή κάμπτεται, κατ’ εξαίρεση, όταν ο 
διαχωρισμός αυτός δεν είναι ανεκτός από το δίκαιο, είτε ευθέως με βάση σχετική διάταξη νόμου, είτε 
κατά την καλή πίστη (Α.Κ. 281, 288, 200). Έτσι, καταφάσκεται η άρση της αυτοτέλειας του νομικού 
προσώπου οσάκις τα μέλη αυτού, καταχρώμενα του εταιρικού τύπου που επέλεξαν, ενεργούν προς 
καταστρατήγηση του νόμου ή την πρόκληση δολίως ζημίας σε τρίτους ή την αποφυγή των 
υποχρεώσεων τους. Στις περιπτώσεις αυτές, ως κύρωση επιβαλλόμενη προς αποφυγή της κατάχρησης, 
προβάλλει η άρση ή η κάμψη της νομικής προσωπικότητας της εταιρείας και η μετακύλιση από την 
εταιρεία στους μετόχους ή εταίρους των συνεπειών που την αφορούν»). Α.Π. 309/2009. Εφ.Κερ. 
238/2010. 
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Τα περί θεμιτής άρσης της αυτοτέλειας του νομικού προσώπου αφορούν 

περιπτώσεις στις οποίες η επίκληση της αυτοτέλειας αποσκοπεί στην υπέρβαση των 

αρχών της καλής πίστης και του σκοπού της εταιρείας ως θεσμού. Απορρέουν από το 

εμπορικό δίκαιο, αλλά δεν μπορεί να αποκλειστεί η εφαρμογή τους στον κατ’ εξοχήν 

ευαίσθητο από κοινωνική άποψη χώρο του εργατικού δικαίου, κυρίως όταν πρόκειται 

για ομίλους επιχειρήσεων με αδιαφάνεια στη δομή και τη δράση τους, που παρέχει 

πρόσφορο το έδαφος για καταστρατήγηση της εργατικής νομοθεσίας εκ μέρους των 

εργοδοτών και στέρηση από τον εργαζόμενο του θεμελιώδους δικαιώματος περί 

άμυνας. Στις περιπτώσεις αυτές είναι επιβεβλημένη η άρση της αυτοτέλειας του 

νομικού προσώπου για την προστασία του εργαζόμενου466. 

Περαιτέρω, απαιτούνται και άλλες παρεμβάσεις στο εργατικό δίκαιο, αφού 

ληφθούν υπόψη οι ιδιάζουσες, δυσχερείς για εργοδότες και εργαζόμενους, 

κοινωνικοοικονομικές συνθήκες της τωρινής συγκυρίας. Η μεγάλη ύφεση, η έλλειψη 

ρευστότητας και η πτώση της ζήτησης έχουν περιορίσει τον κύκλο εργασιών των 

επιχειρήσεων, πολλές από τις οποίες, ιδιαίτερα μικρομεσαίες, αναγκάστηκαν να 

κλείσουν. Από την άλλη μεριά, έχει επιδεινωθεί η κοινωνικο-οικονομική θέση των 

εργαζόμενων, εξαιτίας των υψηλών ποσοστών ανεργίας, της βίαιης συρρίκνωσης της 

αγοραστικής τους δύναμης (σωρευτική μείωση των μισθών την τριετία 2010-2012, 

μείωση και καθορισμός πλέον με νόμο και όχι κατόπιν συλλογικών διαπραγματεύσεων 

του κατώτατου μισθού και ημερομισθίου), της ανεπαρκούς πρόνοιας και της 

κατίσχυσης των ευέλικτων εργασιακών σχέσεων με ελλιπή προστασία τους. 

Για τα παραπάνω αιτιώνται η οικονομική κρίση και τα μέτρα βίαιης 

δημοσιονομικής προσαρμογής προς αποφυγήν της χρεοκοπίας. Ευθύνονται, όμως, και 

εγγενείς προϋπάρχουσες αδυναμίες και στρεβλώσεις του πολιτικού και 

κοινωνικοοικονομικού συστήματος της Ελλάδας (κλειστά επαγγέλματα, γενικότερα 

περιορισμοί στην οικονομική δραστηριότητα και εμπόδια στον ανταγωνισμό που 

καθιστούν προνομιούχες ορισμένες κατηγορίες εργαζόμενων εις βάρος των υπολοίπων,  

                                                           
466 Εφ.Θεσ. 1702/2006 («…Είναι δηλαδή δυνατόν σε ομίλους επιχειρήσεων να προωθούνται είτε τα 

κοινά συμφέροντα του ομίλου, είτε τα υπέρτερα επιχειρηματικά σχέδια της μητρικής επιχείρησης σε 
βάρος των επιδιώξεων της θυγατρικής, με αποτέλεσμα την άνιση μεταχείριση των δανειστών της 
τελευταίας και στην προκειμένη περίπτωση των εργαζομένων σ' αυτήν καθώς και τη διακινδύνευση 
των απαιτήσεων τους. Για την εξασφάλιση δε των τελευταίων και γενικότερα για τη ρύθμιση και 
αποκατάσταση της αρμονίας στις σχέσεις μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων επιβάλλεται κατ' 
αποτέλεσμα η θεώρηση των ως άνω εταιριών ως νομικής ενότητας, δεδομένου ότι ο διαχωρισμός 
μεταξύ μητρικής και θυγατρικής εταιρείας ως αυτοτελών νομικών προσώπων προσκρούει στο αίσθημα 
δικαίου και δεν είναι ανεκτός από το δίκαιο, με βάση τη γενική διάταξη του αρ. 281 ΑΚ. Έτσι, εφόσον 
συντρέχουν οι ως άνω περιστάσεις, σε περίπτωση οφειλών της θυγατρικής εταιρείας προς τους 
εργαζομένους από την παροχή της εργασίας τους, η μητρική αυτής εταιρεία ως «εν τοις πράγμασι» 
εργοδότης αυτών είναι συνυπεύθυνη εις ολόκληρον με την πρώτη για την καταβολή των οφειλών 
αυτών.»  
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συνδικαλιστικές αγκυλώσεις, μεγάλη φοροδιαφυγή, διαπλοκή συμφερόντων, διαφθορά 

κλπ.). Για τη δημιουργία, επομένως, συνθηκών ευελιξίας στην εργασία αλλά με 

ασφάλεια του εργαζόμενου και προοπτική για ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη και 

κοινωνική ευημερία, δεν αρκούν απλά και μόνο ρυθμιστικές παρεμβάσεις στο εργατικό 

δίκαιο.  
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http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/equality_bet

ween_men_and_women/c11803_el.htm 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1270_el.htm 

http://europa.eu/ey2012/ey2012main.jsp?catId=971&langId=en 

• Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και Πρωτόκολλα της 

Σύμβασης: 

file:///D:/EGGRAFA/Downloads/EUROPEANCONVENTIONOFHUMANRIGHT

S%20(1).pdf  

• Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Eures. The European Job Mobility Portal:  

https://ec.europa.eu/eures/page/homepage?lang=el  

• Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών: http://www.unric.org/el/  

• Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης:  

http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_el.pdf  

 
 
(Προσπέλαση ιστοσελίδων: 15.07.2014) 

http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/community_%09employment_policies/c10159_el.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/community_%09employment_policies/c10159_el.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/equality_between_men_and_women/c11803_el.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/equality_between_men_and_women/c11803_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1270_el.htm
http://europa.eu/ey2012/ey2012main.jsp?catId=971&langId=en
https://ec.europa.eu/eures/page/homepage?lang=el
http://www.unric.org/el/
http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_el.pdf
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Νομολογία

Άρειος Πάγος – Ολομέλεια 

 Α.Π.(Ολ.) 16/2011 

 Α.Π.(Ολ.) 19/2005 

 Α.Π.(Ολ.) 25/2003 

 Α.Π.(Ολ.) 33/2002 

 Α.Π.(Ολ) 32/2002 

 Α.Π.(Ολ.) 6/2002 

 

Άρειος Πάγος 

 Α.Π. 801/2014 

 Α.Π. 791/2014 

 Α.Π. 693/2014 

 Α.Π. 677/2014 

 Α.Π. 541/2014 

 Α.Π. 472/2014 

 Α.Π. 402/2014 

 Α.Π. 349/2014 

 Α.Π. 253/2014 

 Α.Π. 211/2014 

 Α.Π. 24/2014 

 Α.Π. 11/2014 

 Α.Π. 6/2014 

 Α.Π. 2243/2013 

 Α.Π. 2242/2013 

 Α.Π. 2237/2013 

 Α.Π. 2234/2013 

 Α.Π. 2118/2013 

 Α.Π. 2100/2013 

 Α.Π. 2083/2013 

 Α.Π. 2028/2013 

 Α.Π. 1603/2013 

 Α.Π. 1316/2013 

 Α.Π. 1301/2013 

 Α.Π. 1290/2013 

 Α.Π. 1284/2013 

 Α.Π. 1254/2013 

 Α.Π. 1252/2013 

 Α.Π. 2100/2013 

 Α.Π. 1221/2013 

 Α.Π. 1218/2013 

 Α.Π. 994/2013 

 Α.Π. 984/2013 

 Α.Π. 919/2013 

 Α.Π. 918/2013 

 Α.Π. 819/2013 

 Α.Π. 797/2013 

 Α.Π. 719/2013 

 Α.Π. 601/2013 

 Α.Π. 525/2013 

 Α.Π. 465/2013 

 Α.Π. 458/2013 

 Α.Π. 437/2013 

 Α.Π. 371/2013 

 Α.Π. 334/2013 

 Α.Π. 246/2013 

 Α.Π. 77/2013 

 Α.Π. 31/2013 

 Α.Π. 1929/2012 

 Α.Π. 1721/2012 

 Α.Π. 1719/2012 

 Α.Π. 1694/2012 

 Α.Π. 1683/2012 

 Α.Π. 1650/2012 

 Α.Π. 1499/2012 

 Α.Π. 1467/2012 

 Α.Π. 1284/2012 

 Α.Π. 1256/2012 
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 Α.Π. 1145/2012 

 Α.Π. 1143/2012 

 Α.Π. 1046/2012 

 Α.Π. 1032/2012 

 Α.Π. 1029/2012 

 Α.Π. 1028/2012 

 Α.Π. 904/2012 

 Α.Π. 766/2012 

 Α.Π. 691/2012 

 Α.Π. 677/2012 

 Α.Π. 588/2012 

 Α.Π. 493/2012 

 Α.Π. 468/2012 

 Α.Π. 436/2012  

 Α.Π. 381/2012 

 Α.Π. 380/2012 

 Α.Π. 296/2012 

 Α.Π. 258/2012 

 Α.Π. 254/2012 

 Α.Π. 249/2012 

 Α.Π. 246/2012 

 Α.Π. 245/2012 

 Α.Π. 204/2012 

 Α.Π. 95/2012 

 Α.Π. 92/2012 

 Α.Π. 82/2012 

 Α.Π. 65/2012 

 Α.Π. 63/2012 

 Α.Π. 53/2012 

 Α.Π. 24/2012 

 Α.Π. 17/2012  

 Α.Π. 15/2012 

 Α.Π. 14/2012 

 Α.Π. 13/2012 

 Α.Π. 1/2012 

 Α.Π. 1815/2011 

 Α.Π. 1699/2011 

 Α.Π. 1613/2011 

 Α.Π. 1558/2011 

 Α.Π. 1476/2011 

 Α.Π. 1371/2011 

 Α.Π. 1116/2011 

 Α.Π. 1070/2011 

 Α.Π. 969/2011 

 Α.Π. 787/2011 

 Α.Π. 575/2011 

 Α.Π. 564/2011 

 Α.Π. 492/2011 

 Α.Π. 491/2011 

 Α.Π. 391/2011 

 Α.Π. 390/2011 

 Α.Π. 315/2011 

 Α.Π. 313/2011 

 Α.Π. 126/2011 

 Α.Π. 122/2011 

 Α.Π. 50/2011 

 Α.Π. 48/2011 

 Α.Π. 9/2011 

 Α.Π. 1720/2010 

 Α.Π. 1370/2010 

 Α.Π. 1321/2010 

 Α.Π. 1285/2010 

 Α.Π. 1277/2010 

 Α.Π. 1138/2010 

 Α.Π. 1082/2010 

 Α.Π. 1066/2010 

 Α.Π. 1010/2010 

 Α.Π. 1009/2010 

 Α.Π. 948/2010 

 Α.Π. 947/2010 

 Α.Π. 945/2010  

 Α.Π. 924/2010 

 Α.Π. 898/2010 

 Α.Π. 753/2010 

 Α.Π. 746/2010 

 Α.Π. 713/2010 
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 Α.Π. 701/2010 

 Α.Π. 553/2010 

 Α.Π. 466/2010 

 Α.Π. 371/2010 

 Α.Π. 186/2010 

 Α.Π. 180/2010 

 Α.Π. 141/2010  

 Α.Π. 88/2010 

 Α.Π. 87/2010 

 Α.Π. 81/2010 

 Α.Π. 71/2010 

 Α.Π. 48/2010 

 Α.Π. 46/2010 

 Α.Π. 1566/2009 

 Α.Π. 1512/2009   

 Α.Π. 1369/2009 

 Α.Π. 1205/2009   

 Α.Π. 1157/2009 

 Α.Π. 873/2009 

 Α.Π. 742/2009 

 Α.Π. 676/2009 

 Α.Π. 666/2009 

 Α.Π. 588/2009 

 Α.Π. 565/2009 

 Α.Π. 309/2009 

 Α.Π. 170/2009 

 Α.Π. 1942/2008 

 Α.Π. 1839/2008 

 Α.Π. 1716/2008 

 Α.Π. 1296/2008 

 Α.Π. 1166/2008 

 Α.Π. 1048/2008 

 Α.Π. 911/2008 

 Α.Π. 669/2008 

 Α.Π. 639/2008 

 Α.Π. 638/2008 

 Α.Π. 620/2008 

 Α.Π. 557/2008 

 Α.Π. 414/2008 

 Α.Π. 408/2008 

 Α.Π. 405/2008  

 Α.Π. 341/2008 

 Α.Π. 251/2008 

 Α.Π. 182/2008 

 Α.Π. 2277/2007 

 Α.Π. 2170/2007   

 Α.Π. 2168/2007 

 Α.Π. 1953/2007 

 Α.Π. 1940/2007 

 Α.Π. 1731/2007 

 Α.Π. 1695/2007 

 Α.Π. 1490/2007 

 Α.Π. 1237/2007 

 Α.Π. 1047/2007 

 Α.Π. 695/2007 

 Α.Π. 573/2007 

 Α.Π. 561/2007   

 Α.Π. 174/2007 

 Α.Π. 34/2007 

 Α.Π. 1435/2006 

 Α.Π. 1394/2006 

 Α.Π. 1340/2006 

 Α.Π. 1212/2006 

 Α.Π. 1162/2006 

 Α.Π. 917/2006 

 Α.Π. 894/2006 

 Α.Π. 804/2006 

 Α.Π. 478/2006 

 Α.Π. 252/2006 

 Α.Π. 117/2006 

 Α.Π. 46/2006 

 Α.Π. 1780/2005 

 Α.Π. 1729/2005 

 Α.Π. 1306/2005 

 Α.Π. 1303/2005  

 Α.Π. 1124/2005 
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 Α.Π. 1030/2005 

 Α.Π. 650/2005 

 Α.Π. 48/2005 

 Α.Π. 1554/2004 

 Α.Π. 1511/2004 

 Α.Π. 1498/2004 

 Α.Π. 1426/2004 

 Α.Π. 1338/2004 

 Α.Π. 1222/2004 

 Α.Π. 997/2004 

 Α.Π. 907/2004 

 Α.Π. 412/2004 

 Α.Π. 397/2004 

 Α.Π. 351/2004 

 Α.Π. 293/2004 

 Α.Π. 96/2004 

 Α.Π. 1640/2003 

 Α.Π. 1554/2003 

 Α.Π. 1455/2003 

 Α.Π. 1453/2003 

 Α.Π. 1392/2003 

 Α.Π. 1097/2003 

 Α.Π. 1096/2003 

 Α.Π. 883/2003 

 Α.Π. 331/2003 

 Α.Π. 289/2003 

 Α.Π. 240/2003 

 Α.Π. 155/2003 

 Α.Π. 2004/2002 

 Α.Π. 1730/2002 

 Α.Π. 1479/2002 

 Α.Π. 1475/2002 

 Α.Π. 1474/2002 

 Α.Π. 1431/2002 

 Α.Π. 1428/2002 

 Α.Π. 1425/2002 

 Α.Π. 1333/2002 

 Α.Π. 1245/2002 

 Α.Π. 1199/2002 

 Α.Π. 1130/2002  

 Α.Π. 973/2002 

 Α.Π. 743/2002 

 Α.Π. 597/2002 

 Α.Π. 283/2002 

 Α.Π. 204/2002 

 Α.Π. 70/2002 

 Α.Π. 33/2002 

 Α.Π. 1539/2001 

 Α.Π. 1414/2001 

 Α.Π. 1299/2001 

 Α.Π. 1090/2001 

 Α.Π. 959/2001 

 Α.Π. 827/2001 

 Α.Π. 695/2001 

 Α.Π. 538/2001 

 Α.Π. 384/2001 

 Α.Π. 301/2001 

 Α.Π. 181/2001 

 Α.Π. 82/2001 

 Α.Π. 46/2001 

 Α.Π. 8078/2000    

 Α.Π. 1431/2000 

 Α.Π. 1318/2000 

 Α.Π. 1107/2000 

 Α.Π. 1106/2000 

 Α.Π. 471/2000 

 Α.Π. 98/2000 

 Α.Π. 81/2000 

 Α.Π. 1567/1999 

 Α.Π. 1237/1999 

 Α.Π. 1227/1999   

 Α.Π. 579/1999 

 Α.Π. 453/1999 

 Α.Π. 17/1999 

 Α.Π. 15/1999 

 Α.Π. 1702/1998 
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 Α.Π. 1319/1998 

 Α.Π. 1318/1998 

 Α.Π. 1238/1998 

 Α.Π. 1203/1998 

 Α.Π. 1066/1998 

 Α.Π. 907/1998 

 Α.Π. 902/1998 

 Α.Π. 513/1998 

 Α.Π. 502/1998 

 Α.Π. 224/1998 

 Α.Π. 163/1998 

 Α.Π. 153/1998 

 Α.Π. 1504/1997 

 Α.Π. 541/1997 

 Α.Π. 161/1997 

 Α.Π. 83/1997 

 Α.Π. 605/1996 

 Α.Π. 272/1996 

 Α.Π. 1025/1995 

 Α.Π. 805/1995 

 Α.Π. 778/1995 

 Α.Π. 772/1995 

 Α.Π. 429/1995 

 Α.Π. 94/1995 

 Α.Π. 2710/1994 

 Α.Π. 1026/1993 

 Α.Π. 904/1992 

 Α.Π. 435/1992 

 Α.Π. 331/1992 

 Α.Π. 3502/1991 

 Α.Π. 1703/1991 

 Α.Π. 674/1991 

 Α.Π. 228/1991 

 Α.Π. 1484/1990  

 Α.Π. 650/1990 

 Α.Π. 191/1990 

 Α.Π. 1151/1989 

 Α.Π. 1150/1989 

 Α.Π. 788/1989 

 Α.Π. 772/1989 

 Α.Π. 74/1979 

 Α.Π. 456/1975 

 

Άρειος Πάγος -Τμήμα Β΄ 

 Α.Π.Τμ.Β΄ 1702/1998 

 Α.Π.Τμ.Β΄ 1177/1998 

 Α.Π.Τμ.Β΄ 405/1998 

 Α.Π.Τμ.Β΄ 224/1998 

 Α.Π.Τμ.Β΄ 502/1998 

 Α.Π.Τμ.Β΄ 1507/1997 

 Α.Π.Τμ.Β΄ 342/1997 

 Α.Π.Τμ.Β΄ 590/1994 

 Α.Π.Τμ.Β΄ 293/1994 

 Α.Π.Τμ.Β΄ 53/1994 

 Α.Π.Τμ.Β΄ 1248/1993 

 Α.Π.Τμ.Β΄428/1993 

 Α.Π.Τμ.Β΄427/1993 

 Α.Π.Τμ.Β΄ 1192/1992 

 Α.Π.Τμ.Β΄ 211/1992 

 Α.Π.Τμ.Β΄ 2/1992 

 Α.Π.Τμ.Β΄ 1743/1991 

 Α.Π.Τμ.Β΄1703/1991 

 Α.Π.Τμ.Β΄ 969/1991 

 Α.Π.Τμ.Β΄ 230/1991 

 Α.Π.Τμ.Β΄ 86/1991 

 Α.Π.Τμ.Β΄ 2048/1990 

 Α.Π.Τμ.Β΄ 1819/1990 

 Α.Π.Τμ.Β΄ 1480/1990 

 Α.Π.Τμ.Β΄1371/1990 

 Α.Π.Τμ.Β΄ 1212/1990 

 Α.Π.Τμ. Β΄539/1990 

 Α.Π.Τμ.Β΄ 266/1990 

 Α.Π.Τμ.Β΄ 229/1990 

 Α.Π.Τμ.Β΄224/1990 

 Α.Π.Τμ.Β΄ 891/1989 

 Α.Π.Τμ.Β΄ 202/1986 



 139 

Εφετείο 

 Εφ.Αθ. 143/2014 

 Εφ.Πειρ. 80/2014 

 Εφ.Πειρ. 70/2014 

 Εφ.Αθ. 39/2014 

 Εφ.Πειρ. 2/2014 

 Εφ.Θεσ. 669/2013 

 Εφ.Θεσ. 434/2013 

 Εφ.Πειρ 132/2013 

 Εφ.Λαμ. 8/2013 

 Εφ.Λαρ. 4/2013 

 Εφ.Λαρ. 3/2013 

 Εφ.Αθ. 1575/2012 

 Εφ.Πειρ. 751/2012 

 Εφ.Πειρ. 685/2012 

 Εφ.Αθ. 493/2012 

 Εφ.Λαρ. 419/2012 

 Εφ.Αθ. 352/2012 

 Εφ.Αθ. 299/2012 

 Εφ.Αθ. 298/2012 

 Εφ.Λαρ. 237/2012  

 Εφ.Λαρ. 235/2012 

 Εφ.Πειρ. 95/2012 

 Εφ.Λαρ. 26/2012 

 Εφ.Αθ. 5131/2011 

 Εφ.Θεσ. 799/2011 

 Εφ.Λαρ. 441/2011 

 Εφ.Λαρ. 381/2011 

 Εφ.Λαρ. 380/2011 

 Εφ.Πειρ. 366/2011 

 Εφ.Λαρ. 340/2011 

 Εφ.Λαρ. 197/2011 

 Εφ.Πειρ. 159/2011 

 Εφ.Λαρ. 149/2011 

 Εφ.Πειρ. 138/2011 

 Εφ.Λαρ. 75/2011 

 Εφ.Πειρ. 4/2011 

 Εφ.Λαρ. 897/2010 

 Εφ.Λαρ. 785/2010  

 Εφ.Πειρ. 560/2010 

 Εφ.Πειρ. 527/2010 

 Εφ.Λαρ. 404/2010 

 Εφ.Κερ. 238/2010 

 Εφ.Πα. 234/2010 

 Εφ.Λαρ. 172/2010 

 Εφ.Πειρ. 114/2010 

 Εφ.Αθ. 4040/2009 

 Εφ.Δωδ. 360/2009 

 Εφ.Θεσ. 540/2008 

 Εφ.Λαρ. 407/2008 

 Εφ.Λαρ. 82/2008 

 Εφ.Θεσ. 2897/2007 

 Εφ.Πειρ. 780/2007 

 Εφ.Θεσ. 2896/2006 

 Εφ.Αθ. 2849/2006 

 Εφ.Αθ. 1952/2006 

 Εφ.Θεσ. 1702/2006 

 Εφ.Θεσ. 842/2006 

 Εφ.Πατ. 792/2006 

 Εφ.Αθ. 493/2006 

 Εφ.Θεσ. 246/2006 

 Εφ.Λαρ. 23/2006 

 Εφ.Αθ. 5102/2005 

 Εφ.Πατ. 521/2005 

 Εφ.Πατ. 220/2005 

 Εφ.Πα. 590/2004 

 Εφ.Αθ. 6259/2003 

 Εφ.Αθ. 5913/2003 

 Εφ.Αθ. 3615/2003 

 Εφ.Αθ. 3210/2003 

 Εφ.Θεσ. 2040/2003 

 Εφ.Δωδ. 263/2003 

 Εφ.Θεσ. 186/2003 

 Εφ.Πα. 184/2003 

 Εφ.Αθ. 3411/2002 

 Εφ.Πατ. 1156/2002 
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 Εφ.Λαρ. 408/2002 

 Εφ.Λαρ. 277/2002 

 Εφ.Δωδ. 240/2002 

 Εφ.Λαρ. 197/2002 

 Εφ.Αθ. 7632/2001 

 Εφ.Αθ. 7631/2001 

 Εφ.Αθ. 6716/2001 

 Εφ.Αθ. 3268/2001 

 Εφ.Αθ. 3239/2001 

 Εφ.Αθ. 1412/2001 

 Εφ.Πατ. 1101/2001 

 Εφ.Αθ. 647/2001 

 Εφ.Αθ. 9158/2000 

 Εφ.Αθ. 7688/2000 

 Εφ.Θεσ. 823/2000 

 Εφ.Θεσ. 1764/1999 

 Εφ.Πειρ. 476/1999 

 Εφ.Αθ. 5592/1999 

 Εφ.Αθ. 1670/1998 

 Εφ.Θεσ. 1519/1997 

 Εφ.Θεσ. 112/1997 

 Εφ.Αθ. 7075/1995 

 Εφ.Θεσ. 1763/1995 

 Εφ.Αθ. 1677/1995 

 Εφ.Θεσ. 831/1995 

 Εφ.Αθ. 770/1995 

 Εφ.Θεσ. 248/1995 

 Εφ.Θεσ. 49/1995 

 Εφ.Θεσ. 2785/1994 

 Εφ.Θεσ. 1256/1992 

 Εφ.Κρη. 439/1992 

 Εφ.Αθ. 10178/1991 

 Εφ.Αθ. 5941/1991 

 Εφ.Θεσ. 720/1991 

 Εφ.Αθ. 11560/1989 

 Εφ.Πειρ. 924/1986 

 

Εφετείο Πλημμελημάτων  

 Εφ.Πλημ.Θρακ. 290/1995 

 

Εφετείο Πολιτικό  

 Εφ.Πολ.Πατ. 851/2007 

 

Διοικητικό Εφετείο 

 Διοικ.Εφ.Ουσ.Αθ. 2902/2012 

 Διοικ.Εφ.Ακυρ.Λαρ. 34/2010 

 

Πρωτοδικείο - Πολυμελές 

 Πολ.Πρωτ.Θεσ. 29537/2011 

 Πολ.Πρωτ.Θεσ. 26654/2011 

 Πολ.Πρωτ.Θεσ. 24059/2011 

 Πολ.Πρωτ.Θεσ. 24056/2011 

 Πολ.Πρωτ.Θεσ. 13712/2011 

 Πολ.Πρωτ.Θεσ. 2155/2010 

 Πολ.Πρωτ.Θεσ. 7961/2009 

 Πολ.Πρωτ.Αθ. 6446/2005 

 

Πρωτοδικείο - Μονομελές 

 Μον.Πρωτ.Αθ. 2890/2013 

Μον.Πρωτ.Αθ. 1759/2013 

 Μον.Πρωτ.Θεσ. 734/2013 

 Μον.Πρωτ.Θεσ. 13873/2012 

 Μον.Πρωτ.Θεσ. 13255/2012 

 Μον.Πρωτ.Θεσ. 13190/2012 

 Μον.Πρωτ.Θεσ. 12010/2012 

 Μον.Πρωτ.Θεσ. 11851/2012 

 Μον.Πρωτ.Αθ. 5891/2012 

 Μον.Πρωτ.Αθ. 4424/2012 

 Μον.Πρωτ.Αθ. 213/2012 

 Μον.Πρωτ.Αθ. 110/2012 

 Μον.Πρωτ.Θεσ. 29537/2011 

 Μον.Πρωτ.Θεσ. 27872/2011 

 Μον.Πρωτ.Θεσ. 22923/2011 

 Μον.Πρωτ.Αθ. 2025/2011 
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 Μον.Πρωτ.Λαμ. 1282/2011 

 Μον.Πρωτ.Αθ. 1143/2011 

 Μον.Πρωτ.Λαρ. 388/2011 

 Μον.Πρωτ.Θεσ. 37650/2010 

 Μον.Πρωτ.Θεσ. 34949/2010 

 Μον.Πρωτ.Θεσ. 33423/2010 

 Μον.Πρωτ.Θεσ. 20614/2010 

 Μον.Πρωτ.Αθ. 6920/2010 

 Μον.Πρωτ.Θεσ. 31833/2009 

 Μον.Πρωτ.Αθ. 1490/2009 

 Μον.Πρωτ.Θεσ. 30328/2008 

 Μον.Πρωτ.Θεσ. 28784/2008 

 Μον.Πρωτ.Θεσ. 27185/2008 

 Μον.Πρωτ.Θεσ. 8885/2008 

 Μον.Πρωτ.Αθ. 3040/2008 

 Μον.Πρωτ.Θεσ. 2681/2008 

 Μον.Πρωτ.Λαμ. 373/2008 

 Μον.Πρωτ.Θεσ. 42107/2007 

 Μον.Πρωτ.Αθ. 271/2007 

 Μον.Πρωτ.Θεσ. 30270/2004 

 Μον.Πρωτ.Αρτ. 15/2003 

 Μον.Πρωτ.Θεσ. 17771/2002 

 Μον.Πρωτ.Πατ.  915/2000 

 Μον.Πρωτ.Χαλ. 142/1999 

 Μον.Πρωτ.Χαλ. 4/1999 

 Μον.Πρωτ.Καβ. 9/1997 

 Μον.Πρωτ.Θεσ. 2422/1996 

 Μον.Πρωτ.Αθ. 1451/1996 

 Μον.Πρωτ.Θεσ. 1811/1995 

 Μον.Πρωτ.Αθ. 938/1995 

 Μον.Πρωτ.Βερ. 42/1995  

 Μον.Πρωτ.Άρτ. 35/1995 

 Μον.Πρωτ.Αθ. 11389/1994 

 Μον.Πρωτ.Ροδ. 81/1992 

Διοικητικό Πρωτοδικείο – Τριμελές 

 Διοικ.Πρωτ.Τριμ.Πειρ. 225/2013 

 Διοικ.Πρωτ.Τριμ.Αθ. 2750/2008 

 

Συμβούλιο της Επικρατείας - Ολομέλεια  

 ΣτΕ(Ολ.) 668/2012 

 ΣτΕ(Ολ.) 542/1999 

 ΣτΕ(Ολ.) 1821/1995 

 ΣτΕ(Ολ.) 1095/1987 

 ΣτΕ (Ολ.) 1094/1987 

 ΣτΕ (Ολ.) 2112/1963 

 ΣτΕ(Ολ.) 598/1953 

 

Συμβούλιο της Επικρατείας  

 ΣτΕ 684/2013 

 ΣτΕ 154/2013 

 ΣτΕ 152/2013 

 ΣτΕ 969/2011 

 ΣτΕ 319/2011 

 ΣτΕ 1893/2010 

 ΣτΕ 3428/2006 

 ΣτΕ 261/2003 

 ΣτΕ 217/1994 

 ΣτΕ 392/1993 

 ΣτΕ 205/1993 

 ΣτΕ 281/1991 

 ΣτΕ 2112/1984 

 

Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής 
Προσωπικού – Ολομέλεια 

 Α.Σ.Ε.Π.(Ολ.) 6/2005 

 

Συνήγορος του Πολίτη 

 ΣτΠ 124255/2010 
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Νομοθεσία 

Σύνταγμα ΦΕΚ Α΄ 120/27.06.2008 

Αστικός Κώδικας ΦΕΚ Α΄164/24.10.1984 

Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός Νόμος (με τροποποιήσεις) 

 

Ν. 4255/2014 ΦΕΚ Α΄ 89/11.04.2014 στις 11.04.2014  

Εκλογή μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις 

Ν. 4254/2014 ΦΕΚ Α΄ 85/ 07.04.2014 στις 07.04.2014 

Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο 

εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις 

Ν. 4186/2013 ΦΕΚ Α΄193 - 17.09.2013 στις 17.09.2013 

Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις 

Ν. 4172/2013 ΦΕΚ Α΄ 167/23.07.2013 στις 23.07.2013 

Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, 

του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις 

Ν. 4152/2013 ΦΕΚ Α΄107/09.05.2013 στις 09.05.2013 

Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 

4127/2013 

Ν. 4147/2013 ΦΕΚ Α΄ 98/26.04.2013 στις 26.04.2013 

Kύρωση της από 31.12.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

«Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων 

Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δημόσιας 

Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραμματείας της 

Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας» και άλλες διατάξεις 

Ν. 4144/2013 ΦΕΚ Α΄ 88/18.04.2013 στις 18.04.2013 επανακυκλοφόρησε 

Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην 

αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας 

Ν. 4139/2013  ΦΕΚ Α΄ 74/20.03.2013 στις 20.03.2013  

Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις 

Άρθ. 61 τροποποίηση του άρθ. 656 του Α.Κ. 

Ν. 4115/2013 ΦΕΚ Α΄ 24/30.01.2013 

Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και 

Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού 
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Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις 

Ν. 4097/2012 ΦΕΚ. Α΄ 235/03.12.2012 στις 03.12.2012  

Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών κατά την 

άσκηση αυτοτελούς επαγγελματικής δραστηριότητας − Εναρμόνιση της 

νομοθεσίας με την Οδηγία 2010/41/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Ν. 4093/2012 Μνημόνιο 3 

ΦΕΚ Α΄ 222/12.11.2012 στις 12.11.2012  

Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 

2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του 

Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 

Ν. 4057/2012 ΦΕΚ Α΄ 54/14.03.2012 στις 14.03.2012  

Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και 

Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου 

Ν. 4052/2012 ΦΕΚ Α΄ 41/01.03.2012 στις 01.03.2012 

Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 

Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση 

των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του 

Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της 

Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του 

Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες 

επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση 

της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις 

Π.Υ.Σ. 

6/28.02.2012 

ΦΕΚ Α΄ 38/28.02.2012 

Ρύθμιση θεμάτων για την εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 

4046/2012 

N. 4046/2012  Μνημόνιο 2  

ΦΕΚ Α΄ 28/14.02.2012 στις 14.02.2012. Επανακυκλοφόρησε στις 

24.02.2012  

Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων χρηματοδοτικής διευκόλυνσης μεταξύ 

του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), 

της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του σχεδίου 

του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες 

επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση 

της εθνικής οικονομίας 

Ν. 4038/2012 ΦΕΚ Α΄ 14/02.02.2012 

Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του  
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μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015 

Ν. 4024/2011 ΦΕΚ Α΄ 226/27.10.2011 στις 27.10.2011  

Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή 

εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου 

δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015 

Ν. 4019/2011 ΦΕΚ Α΄ 216/30.09.2011 στις 03.10.2011  

Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές 

διατάξεις 

Ν. 3986/2011 ΦΕΚ Α΄152/01.07.2011 στις 01.07.2011  

Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 

Στρατηγικής 2012-2015 

Ν. 3966/2011 ΦΕΚ Α΄ 118/24.05.2011 

Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση 

Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου 

Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές 

διατάξεις 

Ν.  3919/2011 ΦΕΚ Α΄ 32/02.03.2011 στις 02.03.2011  

Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων 

περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων 

Ν. 3899/2010 ΦΕΚ Α΄ 212/17.12.2010 στις 17.12.2010  

Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής 

Οικονομίας 

Ν. 3896/2010 ΦΕΚ Α΄ 207/08.12.2010 στις 08.12.2010  

Εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης 

ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης − Εναρμόνιση 

της κείμενης νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006 και άλλες 

συναφείς διατάξεις 

Ν. 3863/2010  ΦΕΚ Α΄115/15.07.2010 στις 15.07.2010 

Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις 

εργασιακές σχέσεις 

Ν. 3850/2010 ΦΕΚ Α΄84/ 02.06.2010 στις 04.06.2010  

Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των 

εργαζομένων 

Ν. 3846/2010 ΦΕΚ Α΄66/11.05.2010 στις 11.05.2010  

Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις 

Ν. 3845/2010 Μνημόνιο 1 

ΦΕΚ Α΄65/06.05.2010 στις 07.05.2010  
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Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής 

οικονομίας από τα κράτη-μέλη της Ζώνης του Ευρώ και το Διεθνές 

Νομισματικό Ταμείο 

Ν. 3847/2010 ΦΕΚ Α΄ 67/11.05.2010 στις 11.05.2010 

Επανακαθορισμός των επιδομάτων των εορτών Χριστουγέννων και 

Πάσχα και του επιδόματος αδείας για τους συνταξιούχους και 

βοηθηματούχους του Δημοσίου 

Ν. 3844/2010 ΦΕΚ Α΄ 63/03.05.2010 

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες 

στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις 

Ν. 3833/2010 ΦΕΚ Α΄ 40/15.03.2010 

Προστασία της εθνικής οικονομίας − Επείγοντα μέτρα για την 

αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης 

Π.Δ. 240/2006 ΦΕΚ Α΄ 252/16.11.2006 στις 01.12.2006 

Περί θεσπίσεως γενικού πλαισίου ενημερώσεως και διαβουλεύσεως των 

εργαζομένων», σύμφωνα με την Οδηγία 2002/14/ΕΚ της 11.3.2002 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (E.E.L 80/23.3.2002) 

Π.Δ. 180/2004  ΦΕΚ Α΄ 160 /23.08.2004 στις 24.08.2004 

Τροποποίηση του Π.Δ. 81/2003 «Ρυθμίσεις για τους εργαζομένους με 

συμβάσεις ορισμένου χρόνου» (ΦΕΚ 77/Α) 

Ν. 3385/2005 ΦΕΚ Α΄ 210/19.08.2005 στις 24.08.2005  

Ρυθμίσεις για την προώθηση της απασχόλησης, την ενίσχυση της 

κοινωνικής συνοχής και άλλες διατάξεις 

Ν. 3344/2005 ΦΕΚ Α΄133 /06.06.2005 

Κύρωση του Πρωτοκόλλου υπ’ αριθμόν 14 στη Σύμβαση για την 

προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών 

ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 

Ν. 3260/2004 ΦΕΚ Α΄151/06.08.2004 στις 09.08.2004  

Ρυθμίσεις του συστήματος προσλήψεων και θεμάτων δημόσιας διοίκησης 

Π.Δ. 164/2004 ΦΕΚ Α΄ 134/19.07.2004 στις 19.07.2004 

Ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο 

δημόσιο τομέα 

Ν. 3250/2004 ΦΕΚ Α΄ 124/07.07.2004 στις 09.07.2004 

Μερική απασχόληση στο Δημόσιο, στους Ο.Τ.Α. και στα νομικά πρόσωπα 

δημοσίου δικαίου 

Π.Δ.  81/2003 ΦΕΚ Α΄ 77/02.04.2003 στις 08.04.2003  

Ρυθμίσεις για τους εργαζομένους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου 
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Ν. 3174/2003 ΦΕΚ Α΄ 205/28.08.2003 στις 05.09.2003 

Μερική απασχόληση και υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα 

Π.Δ. 178/2002 ΦΕΚ Α΄ 162/12.07.2002 

Μέτρα σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε 

περίπτωση μεταβίβασης επιχειρήσεων εγκαταστάσεων ή τμημάτων 

εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 

98/50/ΕΚ του Συμβουλίου 

Ν. 2956/2001 ΦΕΚ Α΄ 258/06.11.2001 στις 09.11.2001 

Αναδιάρθρωση Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις 

Ν. 2639/1998 ΦΕΚ Α΄ 205/02.09.1998 

Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας 

και άλλες διατάξεις. 

Ν. 2595/1988 ΦΕΚ Α΄ ΦΕΚ 63/24.03.1998 

Κύρωση του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη 

(1968) και του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Χάρτη που προβλέπει Μηχανισμό Συλλογικών Αναφορών (1995) 

Ν. 2556/1997 ΦΕΚ Α΄270/24.12.1997  

Μέτρα κατά της εισφοροδιαφυγής, διασφάλιση εσόδων Ι.Κ.Α. και άλλα 

θέματα 

Ν. 2422/1996 ΦΕΚ Α΄ 144/04.07.1996 

Κύρωση του Πρωτοκόλλου τροποποίησης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 

Χάρτη της 21ης Οκτωβρίου 1991 

Ν. 2400/1996 ΦΕΚ Α΄ 96/04.06.1996 

Κύρωση του Πρωτοκόλλου υπ. αριθμ. 11 στη Σύμβαση για την προστασία 

των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών στο 

πλαίσιο της αναμόρφωσης του μηχανισμού ελέγχου που θεσπίστηκε και 

των θεμελιωδών ελευθεριών στο πλαίσιο της αναμόρφωσης 

Π.Δ. 229/1994 ΦΕΚ Α΄ 134/30.08.1994 

Γενικός Κανονισμός Προσωπικού Κοινών Ταμείων Εισπράξεων 

Λεωφορείων (ΚΤΕΛ)  

Ν. 2224/1994 ΦΕΚ Α΄ 112/06.07.1994 

Ρύθμιση θεμάτων εργασίας συνδικαλιστικών δικαιωμάτων υγιεινής και 

ασφάλειας των εργαζομένων και οργάνωσης Υπουργείου Εργασίας και 

των εποπτευόμενων από αυτό νομικών προσώπων και άλλες διατάξεις 

Π.Δ. 156/1994  ΦΕΚ Α΄ 102/05.07.1994 

Υποχρέωση του εργοδότη να ενημερώνει τον εργαζόμενο για τους όρους 

που διέπουν τη σύμβαση ή τη σχέση εργασίας 

Ν. 2190/1994 ΦΕΚ Α΄ 28/03.03.1994 
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Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση 

θεμάτων διοίκησης 

Π.Δ. 157/1992 ΦΕΚ Α΄ 74/12.05.1992 

Επέκταση των διατάξεων των Προεδρικών Διαταγμάτων και Υπουργικών 

Αποφάσεων που εκδόθηκαν με τις εξουσιοδοτήσεις του Ν. 1568/85 

«Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων» (177/Α) στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. 

και Ο.Τ.Α. 

Ν. 1902/1990 ΦΕΚ Α΄ 138/17.10.1990  

Ρύθμιση συνταξιοδοτικών και άλλων συναφών θεμάτων 

Ν. 1892/1990 ΦΕΚ Α΄101/31.07.1990  

Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις 

Π.Δ. 369/1989 ΦΕΚ Α΄ 164/16.06.1989 

Οργάνωση των Υπηρεσιών Εργασίας των Νομαρχιών 

Ν. 1836/1989 ΦΕΚ Α΄ 79/14.03.1989  

Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελματικής κατάρτισης και άλλες 

διατάξεις 

Π.Δ. 572/1988 ΦΕΚ Α΄ 269/06.12.1988 

Προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση 

μεταβίβασης επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή τμημάτων εγκαταστάσεων 

αυτών 

Ν. 1767/1988 ΦΕΚ Α΄63/06.04.1988 

Συμβούλια εργαζομένων και άλλες εργατικές διατάξεις – Κύρωση της 135 

διεθνούς σύμβασης εργασίας 

Ν. 1730/1987 ΦΕΚ Α΄ 145/18.08.1987  

Ελληνική Ραδιοφωνία – Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ-Α.Ε.) 

Ν. 1568/1985 ΦΕΚ Α΄ 177/18.10.1985  

Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων 

Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α΄167/30.09.1985  

Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

και άλλες διατάξεις 

Ν. 1489/1984 ΦΕΚ Α΄ 170/08.11.1984  

Τροποποίηση και συμπλήρωση της κείμενης συνταξιοδοτικής νομοθεσίας 

και άλλες διατάξεις 

Ν. 1483/1984 ΦΕΚ Α΄ 153/08.10.1984 

Προστασία και διευκόλυνση των εργαζόμενων με οικογενειακές 

υποχρεώσεις. Τροποποιήσεις και βελτιώσεις εργατικών νόμων 

Ν.1426/1984  ΦΕΚ Α΄ 32/21.03.1984 

Για την κύρωση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη 
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Ν. 1264/1982 ΦΕΚ Α΄ 79/01.07.1982 

Για τον εκδημοκρατισμό του Συνδικαλιστικού Κινήματος και την 

κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζομένων 

Ν.Δ. 53/1974 ΦΕΚ Α΄  256/20.09.1974 

Περί κυρώσεως της εν Ρώμη την 4ην Νοεμβρίου 1950 υπογραφείσης 

συμβάσεως «Διά την προάσπισιν των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των 

θεμελιωδών ελευθεριών», ως και του προσθέτου εις αυτήν πρωτοκόλλου 

των Παρισίων της 20ης  Μαρτίου 1852 

Α.Ν. 99/1967 ΦΕΚ Α΄140/11.08.1967  

Περί ελέγχου ομαδικών απολύσεων και τροποποιήσεως και 

συμπληρώσεως του Ν. 2112/1920 περί υποχρεωτικής καταγγελίας 

συμβάσεως εργασίας 

Ν. 4476/1965 ΦΕΚ Α΄ 103/31.05.1965  

Περί προσθέτου παρά τω Ι.Κ.Α. προαιρετικής ασφαλίσεως και άλλων 

τινών μεταρρυθμίσεων της περί Ι.Κ.Α. νομοθεσίας 

Ν.Δ. 3755/1957 ΦΕΚ Α΄ 182/17-09-1957 

Περί αυξήσεως αναδρομικώς των αποδοχών των μισθών, τροποποιήσεως 

και συμπληρώσεως του Νόμου 3239/55 και άλλων διατάξεων της 

Εργατικής Νομοθεσίας κλπ. 

Ν. 3248/1955 ΦΕΚ Α΄ 138/ 02.06.1955 

Περί κυρώσεως της υπ’ αριθ. 95 Διεθνούς Συμβάσεως «περί Προστασίας 

του ημερομισθίου» 

Ν. 3239/1955 ΦΕΚ Α΄ 125/20.05.1955 

Περί τρόπου ρυθμίσεως των συλλογικών διαφορών εργασίας, συστάσεως 

εθνικού γνωμοδοτικού συμβουλίου κοινωνικής πολιτικής και 

τροποποιήσεως και συμπληρώσεως ενίων εργατικών νόμων 

Ν. 3198/1955 ΦΕΚ Α΄ 98/23.04.1955 

Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί καταγγελίας της 

σχέσεως εργασίας διατάξεων 

Ν.Δ. 2961/1954 ΦΕΚ Α΄ 197/25.08.1954 

Περί συστάσεως Οργανισμού Απασχολήσεως και Ασφαλίσεως Ανεργίας 

Α.Ν. 1846/1951 ΦΕΚ Α΄ 179/21.06.1951 

Περί κοινωνικών ασφαλίσεων 

Α.Ν. 539/1945 ΦΕΚ Α΄ 229 /06.09.1945 

Περί χορηγήσεως κατ’ έτος εις τους μισθωτούς αδειών μετ’ αποδοχών 

Ν. 765/1943 ΦΕΚ Α΄ 378/06.11.1943  

Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των άρθρων 9 και 10 του Ν. 

Δ/τος 424/41 και Β.Δ. της 1/4 Αυγούστου 1910 «Περί κωδικοποιήσεως του 



 149 

Νόμου ΓΟΔ κλπ.» (Αναδημοσίευσις από το εσφαλμένο υπ’ αριθ. 

341/Α/1943) 

Ν. 765/1943 ΦΕΚ Α΄ 341/13.10.1943  

Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των άρθρων 9 και 10 του Ν. 

Δ/τος 424/41 και Β.Δ. της 1/4 Αυγούστου 1910 «Περί κωδικοποιήσεως του 

Νόμου ΓΟΔ κλπ.» (Έγινε αναδημοσίευσις αυτού εις το υπ’ αριθμ. 

378/Α/1943) 

Α.Ν. 2783/1941  ΦΕΚ Α΄ 29/30.01.1941  

Εισαγωγικός Νόμος του Αστικού Κώδικος 

Α.Ν. 2000/1939 ΦΕΚ Α΄ 419/02.10.1939 

Περί λήψεως μέτρων καταπολεμήσεως της ανεργίας 

Α.Ν. 547/1937 ΦΕΚ Α΄ 98/19.03.1937 

Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεών τινων εργατικών 

τινων νόμων 

Ν. 4558/1930 ΦΕΚ Α΄ 124/26.04.1930  

Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Ν. 2112 «Περί υποχρεωτικής 

καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας ιδιωτικών υπαλλήλων» 

Ν. 3514/1928 ΦΕΚ Α΄ 77/08.05.1928 

Περί κυρώσεως του από 13 Νοεμβρίου 1927 νομοθετικού διατάγματος 

«Περί κυρώσεως του Ν.Δ. της 10 Οκτωβρίου 1925 περί τροποποιήσεως 

και συμπληρώσεως του ν. 1234 περί της θέσεως των ιδιωτικών 

υπαλλήλων εν περιπτώσει επιστρατεύσεως 

Β.Δ. 16ης 

Ιουλίου 1920 

ΦΕΚ Α΄ 158 /18.07.1920 

Περί επεκτάσεως του νόμου 2112 «περί καταγγελίας της συμβάσεως 

εργασίας των ιδιωτικών υπαλλήλων» και επί των εργατών, τεχνιτών και 

υπηρετών 

Ν. 2275/1920 ΦΕΚ Α΄ 145/01.07.1920 

Περί κυρώσεως της περί νυκτερινής εργασίας των γυναικών διεθνούς 

συμβάσεως της Διεθνούς Συνδιασκέψεως της Εργασίας της Ουασιγκτώνος 

Ν. 2274/1920 ΦΕΚ Α΄ 145/01.07.1920   

Περί κυρώσεως της διεθνούς συμβάσεως της Διεθνούς Συνδιασκέψεως της 

Εργασίας της Ουασιγκτώνος περί εργασίας των γυναικών προ και μετά τον 

τοκετόν 

Ν. 2272/1920 ΦΕΚ Α΄ 145/01.07.1920   

Περί κυρώσεως της περί νυκτερινής εργασίας ανηλίκων εν τη βιομηχανία 

διεθνούς συμβάσεως της Διεθνούς Συνδιασκέψεως της Εργασίας της 

Ουασιγκτώνος 

Ν. 2271/1920 ΦΕΚ Α΄ 145/01.07.1920   
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Περί κυρώσεως της διεθνούς συμβάσεως της Διεθνούς Συνδιασκέψεως της 

Εργασίας της Ουασιγκτώνος περί καθορισμού κατωτάτου ορίου ηλικίας 

των ανηλίκων εις τας βιομηχανικάς εργασίας 

Ν. 2270/1920 ΦΕΚ Α΄ 145/01.07.1920 

Περί κυρώσεως της περί ανεργίας διεθνούς συμβάσεως της Διεθνούς 

Συνδιασκέψεως της Εργασίας της Ουασιγκτώνος 

Ν. 2269/1920 ΦΕΚ Α΄ 145/01.07.1920 

Περί κυρώσεως της διεθνούς συμβάσεως της Διεθνούς Συνδιασκέψεως της 

Ουασιγκτώνος περί περιορισμού των ωρών εργασίας εν ταις 

βιομηχανικαίς επιχειρήσεσιν εις οκτώ καθ’ ημέραν και 48 καθ’ εβδομάδαν 

Ν. 2190/1920 ΦΕΚ Α΄ 144/30.06.1920  

Περί Ανωνύμων Εταιρειών 

Ν. 2112/1920 ΦΕΚ  Α΄ 67/18-03-1920 

Περί υποχρεωτικής καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας ιδιωτικών 

υπαλλήλων 
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