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1 ΠΕΡΙ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ 

ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ  Ν. 24/1967 

1.1 Άρθρο 2 - Συνοπτικός τίτλος 

 1.1.1 Yπόθεση  

Εργοδότης και εργοδοτούμενος ― Τερματισμός απασχολήσεως ― Πλεονασμός 

― Το Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών διέπραξε σφάλμα θεωρώντας ότι η 

εργοδοτούμενη προσέφερε, υπό τις περιστάσεις, εξηρτημένη εργασία μέσα στην 

έννοια του Άρθρου 2 του περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμου 24/67 και επίσης 

όταν διέταξε επανεξέταση της απόφασης του εξεταστή απαιτήσεων ― Διατάχθηκε 

επανεκδίκαση. 

Ταμείο Πλεονάζοντος Προσωπικού v. Πολυμνίας Θεοδώρου ,  Πολιτική Έφεση Αρ. 

11294  , 4 Φεβρουαρίου 2004 

 1.1.2 Yπόθεση  

Εργοδότης και εργοδοτούμενος ― Έννοια του όρου «εργοδοτούμενος» στο Άρθρο 2 

του περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμου 24/67 ― Δεν περιλαμβάνει μέτοχο σε 

ιδιωτική εταιρεία ο οποίος εργάζεται στην εταιρεία με βάση σύμβαση εργασίας 

Ταμείο Πλεονάζοντος Προσωπικού v. Πολυμνίας Θεοδώρου , Πολιτική Έφεση Αρ. 

11294  , 4 Φεβρουαρίου 2004 

 1.1.3 Yπόθεση  

Δικαιοδοσία Δικαστηρίων — Επαρχιακό Δικαστήριο — Αγωγή για αποζημιώσεις 

δυνάμει του περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμου — Το Επαρχιακό Δικαστήριο 

έχει εξουσία να την εκδικάσει δυνάμει του Άρθρου 2 του περί Τερματισμού 

Απασχολήσεως Νόμου 92/79. 

Αναφορικά με την αίτηση της Elbee Ltd.  κ.α. , Αίτηση Αρ. 135/9723 , 23 

Δεκεμβρίου 1997 
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 1.1.4 Yπόθεση  

Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών — Δικαιοδοσία — Αξίωση για δεδουλευμένους 

απλήρωτους μισθούς, δεν υπάγεται στη δικαιοδοσία του αλλά στη δικαιοδοσία 

Επαρχιακού Δικαστηρίου — Εργατική διαφορά εμπίπτουσα στη δικαιοδοσία του 

Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών, Άρθρο 2 του περί Τερματισμού Απασχολήσεως 

Νόμου του 1967 (Ν. 24/67) και Άρθρο 30 όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 6/73. 

Τάκης Ζαβρού κ.α. ν. Ανδρέας Χαραλάμπους , Πολιτική Έφεση Αρ. 8618  , 26 

Απριλίου 1996 

 1.1.5 Yπόθεση  

     Οι αξιώσεις του Αιτητή, όπως προσδιορίζονται στους γενικούς λόγους της 

Αίτησης, πηγάζουν από την κατ' ισχυρισμό απασχόληση του στην υπηρεσία των Καθ' 

ων η αίτηση για την περίοδο από Μάρτιο 2005 μέχρι 2.11.2009 που τερματίστηκε η 

απασχόληση του, περιλαμβανομένων αποζημιώσεων για παράνομο και ή 

αδικαιολόγητο τερματισμό της απασχόλησης  του, μισθό για τον μήνα Οκτώβριο του 

2009 ήτοι €1300, αναλογία 13ου μισθού, πληρωμή αντί προειδοποίησης, εισφορές 

στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων για όλη την περίοδο της απασχόλησης του, 

οποιαδήποτε άλλη θεραπεία το Δικαστήριο ήθελε κρίνει ορθή και ή εύλογη υπό τις 

περιστάσεις, νόμιμο τόκο, έξοδα συν ΦΠΑ.    

    Η έννοια του εργοδοτούμενου καθορίζεται στο άρθρο 2 του Νόμου ως 

ακολούθως: 

«Εργοδοτούμενος» σημαίνει πρόσωπον εργαζόμενον δι' έτερον πρόσωπον είτε 

δυνάμει συμβάσεως εργασίας ή μαθητείας είτε υπό τοιαύτας περιστάσεις εκ των 

οποίων δύναται να συναχθή η ύπαρξις σχέσεως εργοδότου εργοδοτούμενου, ο δε 

όρος «εργοδότης» θα ερμηνεύηται αναλόγως και θα περιλαμβάνη την Κυβέρνησιν 

της Δημοκρατίας. 

Νοείται ότι ο όρος «εργοδοτούμενος» περιλαμβάνει και κάθε πρόσωπο το οποίο είναι 

μέτοχος σε ιδιωτική εταιρεία, όπως ο όρος αυτός καθορίζεται στον περί Εταιρειών 

Νόμο και εργάζεται στην εταιρεία αυτή όχι όμως με σύμβαση εργασίας ή κάτω από 
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περιστάσεις από τις οποίες μπορεί να συναχθεί η ύπαρξη σχέσης εργοδότη και 

εργοδοτούμενου. 

      Δικαστικό προηγούμενο επί του συγκεκριμένου θέματος είναι η υπόθεση Prousi 

v. Redundant Employees Fund (1988) 1 C.L.R. 363 όπου το Δικαστήριο 

επισήμανε ότι, η διαπίστωση της σχέσης εργοδότη και εργοδοτούμενου αποτελεί 

πραγματικό ζήτημα και τα γεγονότα που αφορούν την κάθε υπόθεση θα πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη. Η καταβολή μισθού δεν αποτελεί το μοναδικό κριτήριο για τον 

προσδιορισμό της σχέσης αλλά θα πρέπει ακόμα να θεμελιωθεί ότι ο εργοδότης 

μπορεί να ασκεί έλεγχο πάνω στη δουλειά του άλλου (βλ. και Θεοδούλου v. Ασπίς 

Πρόνοια Ασφαλ. Ετ. Ζωής  (1997) 1 Α.Α.Δ.1551). Το άλλο δικαστικό 

προηγούμενο είναι η υπόθεση Christofides v. Redundant Employees Fund 

(1978) 1C.L.R. 208, που μνημονεύει και υιοθετεί την υπόθεση Ready Mixed 

Concrete (South East) Ltd v. Minister of Pensions & National Insurance 

[1968] 1 All E.R. 433. 

      Η τελευταία αυτή υπόθεση επικροτεί και επαναλαμβάνει τη θέση ότι ακόμη και 

αυτή η έκφραση της πρόθεσης των μερών για το χαρακτήρα της συμφωνίας τους, αν 

και λαμβάνεται υπόψη, δεν είναι παράγων αποφασιστικής σημασίας για να 

προσδιοριστεί η αληθινή της φύση. Από την ίδια υπόθεση ο δικαστής παραθέτει στη 

συνέχεια περικοπή που επεξηγεί τους όρους που συγκροτούν τη σύμβαση εργασίας ή 

τη σχέση κυρίου - υπηρέτη με προεξάρχον συστατικό στοιχείο το δικαίωμα του 

εργοδότη να εποπτεύει και ελέγχει το μισθωτό αποτελεσματικά κατά την εκτέλεση 

των καθηκόντων του.   

      Τα ίδια κριτήρια ακολουθήθηκαν και στην απόφαση Tsapaco Catering Ltd v. 

Δημοκρατίας  (1998) 3 Α.Α.Δ. 796, όπου αναφέρονται τα ακόλουθα: 

«Η κατηγορία των μισθωτών συμπεριλαμβάνει πρόσωπα των οποίων η απασχόληση 

καθορίζεται από σύμβαση εργασίας που παρέχεται κάτω από συνθήκες που 

υποδεικνύουν σχέση εργοδότη και εργοδοτουμένου (master and servant). Δεν 

υπάρχει συγκεκριμένος καθορισμός της σχέσης εργοδότη και εργοδοτουμένου και η 

ύπαρξη της εξαρτάται από διάφορα ενδεικτικά στοιχεία που μπορούν να οδηγήσουν 

σε εύρημα κατά πόσο ένα συμβόλαιο είναι συμβόλαιο που καθιερώνει τη σχέση 

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/1988/rep/1988_1_0363.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/1988/rep/1988_1_0363.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/1997/rep/1997_1_1551.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/1978/rep/1978_1_0208.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/1978/rep/1978_1_0208.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_3/1998/rep/1998_3_0796.htm
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εργοδότη εργοδοτούμενου (master and servant) ή είναι ένα συμβόλαιο παροχής 

υπηρεσιών (contract of service). Μπορεί να λεχθεί ότι η σχέση εργοδότη 

εργοδοτούμενου προϋποθέτει μεταξύ άλλων το δικαίωμα εκλογής του 

εργοδοτούμενου από τον εργοδότη, την απασχόληση για συγκεκριμένες ώρες σε 

συγκεκριμένο χώρο, την ύπαρξη κάποιου ελέγχου, τη διασφάλιση της συνέχισης της 

εργοδότησης και την καταβολή απολαβών (Chitty on Contracts (Specific 

Contracts) 27th Edition p.698). Ο καθορισμός της ανταμοιβής για τις υπηρεσίες 

που προσφέρονται είναι ένα στοιχείο που μπορεί να υποστηρίξει την ύπαρξη της 

σχέσης εργοδότη και εργοδοτούμενου, χωρίς όμως από μόνο του να θεμελιώνει τη 

σχέση. Η σχέση μπορεί να αποδειχθεί κατά κύριο λόγο, 

(α)     από την υποχρέωση του εργοδοτούμενου να παρέχει τις υπηρεσίες του και 

(β)     από το δικαίωμα του εργοδότη να ελέγχει την εργασία του εργοδοτούμενου». 

     Παρόμοιες είναι οι αντιλήψεις που επικρατούν και στην Ελλάδα όπου στο 

σύγγραμμα των Τούση και Σταυρόπουλου, «Εργατικό Δίκαιο» 1967 σελ. 35, 

για το οποίο γίνεται αναφορά στην Prousi διαβάζουμε τα ακόλουθα: 

«Κριτήριον της διαστολής μεταξύ της παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών και της 

ειδικώς υπό της κοινωνικής νομοθεσίας προστατευομένης συμβάσεως εργασίας, 

αποτελεί η προσωπική εξάρτησις του εργαζομένου από τον εργοδότην, ήτοι το 

δικαίωμα του εργοδότου προς διεύθυνσιν και εποπτείαν της εργασίας του μισθωτού 

και η αντίστοιχος υποχρέωσις του τελευταίου τούτου να υπακούει εις τας οδηγίας 

του εργοδότου.» 

   Σύμφωνα με το σύγγραμμα του Δ. Ζερδελής, «Το Δίκαιο της Καταγγελίας της 

σύμβασης εξαρτημένης εργασίας», 2002, σελ.247, «σύμβαση εξαρτημένης 

εργασίας, στην οποία και μόνο εφαρμόζονται οι κανόνες του εργατικού δικαίου, 

υπάρχει, όταν οι συμβαλλόμενοι αποβλέπουν στην παροχή της εργασίας του 

μισθωτού για ορισμένο ή αόριστο χρόνο και στον μισθό που συμφωνήθηκε, χωρίς 

ευθύνη του μισθωτού για την επίτευξη ορισμένου αποτελέσματος, και ακόμη ο 

μισθωτός τελεί σε εξάρτηση από τον εργοδότη του, που εκδηλώνεται με το δικαίωμα 

του τελευταίου να δίνει οδηγίες δεσμευτικές για τον εργαζόμενο αναφορικά με τον 

χρόνο, τόπο και τρόπο παροχής της εργασίας και να ασκεί εποπτεία και έλεγχο κατά 
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την εκτέλεση της προς διαπίστωση της συμμόρφωσης του εργαζόμενου προς τις 

οδηγίες του. Αντίθετα δεν έχουμε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, αλλά σύμβαση 

ανεξάρτητων υπηρεσιών, στην οποία δεν εφαρμόζονται οι κανόνες του εργατικού 

δικαίου, όταν ο εργαζόμενος αναλαμβάνει μεν να παράσχει την εργασία του για 

ορισμένο ή αόριστο χρόνο, άσχετα από το έργο που θα εκτελέσει, χωρίς όμως το 

στοιχείο της εξάρτησης, όταν δηλαδή διατηρεί την ελευθερία του να προσδιορίζει τον 

τρόπο και κυρίως τον χρόνο και τον τόπο παροχής της εργασίας και δεν υπόκειται σε 

εποπτεία και έλεγχο από τον εργοδότη. 

    Επειδή και στη σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών δεν αποκλείεται μια χαλαρή 

εξάρτηση, δεδομένου ότι - παρά την αντίθετη εντύπωση που δημιουργεί ο παραπάνω 

ορισμός - οδηγίες και έλεγχος μπορεί να υπάρχουν και στις συμβάσεις ανεξάρτητων 

υπηρεσιών, τελικά κρίσιμος είναι ο βαθμός της προσωπικής εξάρτησης, στην οποία 

βρίσκεται το πρόσωπο που παρέχει την εργασία του. Εφόσον δε η προσωπική 

εξάρτηση εκφράζεται με το δικαίωμα του ενός μέρους να δίνει οδηγίες στο άλλο 

μέρος ως προς τους όρους παροχής της εργασίας και με την αντίστοιχη υποχρέωση 

συμμόρφωσης προς αυτές (διευθυντικό δικαίωμα), κρίσιμη είναι η έκταση του 

δικαιώματος αυτού. Τούτο σημαίνει ότι η προσωπική εξάρτηση είναι κριτήριο 

«σχετικό». Όσο εντονότερη είναι η δέσμευση από τις οδηγίες τόσο περισσότερο 

συνηγορεί το στοιχείο αυτό για την αποδοχή σχέσης εξαρτημένης εργασίας. 

   Ο αναγκαίος για την ύπαρξη σχέσης εξαρτημένης εργασίας βαθμός προσωπικής 

εξάρτησης προκύπτει από τη συνολική εκτίμηση όλων των συνθηκών και εξαρτάται 

από τις ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης δραστηριότητας». 

     Από τα γεγονότα της υπόθεσης προκύπτει ότι ο Αιτητής εργάστηκε στην 

υπηρεσία των Καθ' ων η αίτηση για πέντε σχεδόν έτη και λάμβανε για σκοπούς του 

Νόμου €325,00 εβδομαδιαίως. 

    Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τερματίστηκε η 

απασχόληση του, σε συνάρτηση με όλους τους παράγοντες που απαριθμούνται στην 

παράγραφο 4 του Πρώτου Πίνακα, κρίνουμε υπό τις περιστάσεις εύλογο και δίκαιο 

να του επιδικάσουμε, υπό μορφή αποζημίωσης το ποσό των €3412,50 που 

αντιστοιχεί με τις απολαβές 10,5 βδομάδων.  
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    Επίσης, με βάση το άρθρο 9 του Νόμου δικαιούται πληρωμή αντί προειδοποίησης 

που αντιστοιχεί με απολαβές 4 βδομάδων, ήτοι ποσό €1300. 

    Περαιτέρω, ως επακόλουθο της πιο πάνω κατάληξης μας δικαιούται πληρωμή 

μισθού για τον μήνα Οκτώβριο 2009 ήτοι ποσό €1300 και αναλογία 13ου μισθού για 

το 2009 ήτοι ποσό €1083. 

     Εκδίδεται επομένως απόφαση υπέρ του Αιτητή και εναντίον των Καθ' ων η αίτηση 

για το συνολικό ποσό των €7092,50 νόμιμο τόκο μέχρι τελικής εξόφλησης. 

Μαρίνου Επαμεινώντα v. Acimon Trading House , Αρ. Υπόθεσης  41/2010 ,   ΔΕΔ 

Λευκωσίας , 27η Ιανουαρίου  2015 

 1.1.6 Yπόθεση  

        Το άρθρο 2 του Νόμου προσδιορίζει την έννοια του εργοδοτούμενου ως εξής: 

″εργοδοτούμενος″ σημαίνει πρόσωπον εργαζόμενον δι΄ έτερον πρόσωπον είτε 

δυνάμει συμβάσεως εργασίας ή μαθητείας είτε υπό τοιαύτας περιστάσεις εκ των 

οποίων δύναται να συναχθή η ύπαρξις σχέσεως εργοδότου και εργοδοτουμένου, ο 

δε όρος ″εργοδότης″ θα ερμηνεύηται αναλόγως και θα περιλαμβάνη την Κυβέρνησιν 

της Δημοκρατίας″. 

       Σύμφωνα με τη νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου η ύπαρξη σχέσης 

εργοδότη - εργοδοτούμενου, η οποία δημιουργείται από την παροχή έναντι 

ανταλλάγματος εξαρτημένης εργασίας, είναι πάντοτε ζήτημα πραγματικό και 

εξετάζεται υπό το πρίσμα του συνόλου των γεγονότων κάθε υπόθεσης. Δεν υπάρχει 

συγκεκριμένος καθορισμός της σχέσης εργοδότη- εργοδοτούμενου και η ύπαρξη της 

εξαρτάται από διάφορα ενδεικτικά στοιχεία που μπορούν να οδηγήσουν σε εύρημα 

κατά πόσο μια σύμβαση είναι σύμβαση σχέσης εργοδότη - εργοδοτούμενου. Το 

κριτήριο για να θεωρηθεί ένα πρόσωπο εργοδοτούμενος κάποιου άλλου δεν είναι 

μόνο η πληρωμή μισθού για υπηρεσίες που αυτός πρόσφερε αλλά θα πρέπει επίσης 

να καθοριστεί, κατά πόσο συντρέχουν και άλλοι παράγοντες οι οποίοι θεμελιώνονται 

στα γεγονότα π.χ. η άσκηση έλεγχου από τον εργοδότη επί της εργασίας του 

εργοδοτούμενου, τυχόν ύπαρξη συμβολαίου, το δικαίωμα επιλογής των 

προσφερομένων υπηρεσιών, η προσφορά εργασίας σε συγκεκριμένο χώρο, το 

ωράριο, κ.λ.π.  
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       Στην υπόθεση AVRAAMK. PROUSI v.REDUNDANTEMPLOYEESFUND 

(1988) 1 C.L.R. 363 στη σελίδα 368 ελέχθη ότι: "The question as to whether the 

relationship of employer and employee exists is always a question of fact and the 

facts of each particular case have to be taken into consideration. The only criterion 

for making a person an employee of another is not the payment of a salary for 

services rendered by him but also it has to be established that the employer can 

exercise control over the work of the other″. 

       Στην Tsapaco Catering Ltd v. Κυπριακής Δημοκρατίας, μέσω Υπουργού 

Εργασίας(1998) 3 ΑΑΔ 796 στη σελίδα 800 τονίστηκε ότι: ″Μπορεί να λεχθεί 

ότι η σχέση εργοδότη-εργοδοτούμενου προϋποθέτει μεταξύ άλλων το δικαίωμα 

εκλογής του εργοδοτουμένου από την εργοδότη, την απασχόληση για συγκεκριμένες 

ώρες σε συγκεκριμένο χώρο, την ύπαρξη κάποιου ελέγχου, τη διασφάλιση της 

συνέχισης της εργοδότησης και την καταβολή απολαβών. (Ιδε Chitty on Contracts 

(Specific Contracts) 27th Edition, p.698.) O καθορισμός της ανταμοιβής για τις 

υπηρεσίες που προσφέρονται είναι ένα στοιχείο που μπορεί να υποστηρίξει την 

ύπαρξη της σχέσης εργοδότη και εργοδοτουμένου, χωρίς όμως από μόνο του να 

θεμελιώνει τη σχέση. Η σχέση μπορεί να αποδειχθεί κατά κύριο λόγο: 

(α) από την υποχρέωση του εργοδοτουμένου να παρέχει τις υπηρεσίες του και  

(β) από το δικαίωμα του εργοδότη να ελέγχει την εργασία του εργοδοτουμένου″. 

Βλέπε επίσης Άγγελου Αγγελίδη ν. 1. Κυπρής Χ΄΄Μάρκου & Υιός Λτδ 2. 

Ταμείο Πλεονάζοντος Προσωπικού Λτδ (2000) 1 Α ΑΑΔ 465. 

       Στο σύγγραμμα Halsbury's Laws of England, 4th Edition, Vol. 16 (1A) στη 

σελ. 14 αναφέρονται τα ακόλουθα: ″Test whether a person is an employee at 

common law. There is no single test for determining whether a person is an 

employee. The test that used to be considered sufficient, that is to say the 'control' 

test, can no longer be considered sufficient, especially in the case of the 

employment of highly skilled individuals, and is now only one of the particular 

factors which may assist a court or tribunal in deciding the point. More recently, the 

'integration' test had been suggested, proposing that the important question was 

whether the person was integrated into the enterprise or remained apart from, and 

independent of, it. However, while both of these factors are still pertinent, the 
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modern starting point for deciding whether a contract of service (now generally 

referred to as a 'contract of employment') exists is to ascertain if: 

(1) the servant agrees that, in consideration of a wage or other remuneration, he 

will provide his own work and skill in the performance of some service for his 

master ('mutuality of obligation')¨; 

(2) he agrees, expressly or impliedly, that in the performance of that service he will 

be subject to the other's control in a sufficient degree to make that other master 

('control'); and 

(3) the other provision of the contract are consistent with its being a contract of 

service. 

The final classification of an individual now depends upon a balance of all relevant 

factors, fine though that balance sometimes might be, with 'mutuality of obligation' 

and 'control' being seen as the 'irreducible minimum' legal requirements for the 

existence of a contract of employment. The factors taken into consideration may 

include: the method of payment; any obligation to work only for that employer; 

stipulations as to hours; overtime, holidays etc; arrangements for payment of 

income tax and national insurance contributions; how the contract may be 

terminated; whether the individual may delegate work; who provides tools and 

equipment; and who, ultimately, bears the risk of loss and the chance of profit. In 

some cases the nature of the work itself may be an important consideration". 

      Στο σύγγραμμα Colin Bourn, Redundancy Law and Practice (1983) στη 

σελίδα 77 αναφέρονται τ΄ακόλουθα: "The approach which is now adopted by the 

courts is to question whether the employee is in reality performing his duties " as 

person in business in his own account" ......rather than working for a superior. A 

multiplicity of factors could influence that decision , such as the degree to which the 

person is free from detailed control by another, as to his hours or working methods, 

whether he has invested any capital in the business or whether he bears any of the 

economic risks of profit and loss″. 

Θεοδώρου Θεόδωρος v. Lounic Confectionery Ltd. , Αρ. Υπόθεσης 478/06 , ΔΕΔ 

Λεμεσού , 25 Ιανουαρίου 2010 
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1.2 Άρθρο 3 - Δικαίωμα του εργοδοτουμένου εις 

αποζημίωσιν επί τω τερματισμώ της 

απασχολήσεως του 

 1.2.1 Yπόθεση 

Οι Καθ' ων η Αίτηση («η Εργοδότρια Εταιρεία») είναι εταιρεία περιορισμένης 

ευθύνης και ασχολείται με την παραγωγή και διάθεση ποτών και άλλων ειδών. 

Ο Αιτητής προσλήφθηκε στην υπηρεσία της Εργοδότριας Εταιρείας τον Μάρτιο 

του 2002 ως φύλακας του Κεντρικού  Εργοστασίου της Εργοδότριας Εταιρείας και 

εκτελώντας τα καθήκοντα της εν λόγω θέσης έπρεπε να ελέγχει οποιονδήποτε 

εισερχόταν και εξερχόταν του Εργοστασίου, να ρωτά τους επισκέπτες τον σκοπό της 

επίσκεψής τους και να απαγορεύει την είσοδο σε πλανόδιους πωλητές και την έξοδο 

σε εργάσιμες ώρες στους υπαλλήλους όταν δεν του παρέδιδαν το σχετικό Δελτίο 

Εξόδου Προσωπικού υπογεγραμμένο από Τμηματάρχη.  Έπρεπε να ακολουθεί 

συγκεκριμένο πρόγραμμα περιπολίας με έλεγχο των σημείων αναφοράς 

(checkpoints) (δηλαδή έπρεπε να χτυπά ρολόι  στα εν λόγω σημεία τα οποία 

χτυπήματα καταγράφονταν σε λογισμικό σύστημα) και να φέρει μαζί του φανάρι 

νυκτός. Πέραν τούτου, όσον βρισκόταν στο Θυρωρείο έπρεπε να παρατηρεί την 

οθόνη καταγραφής λειτουργικών προβλημάτων του συστήματος ψύξης αμμωνίας 

του Ζυθοποιείου και να ελέγχει για τυχόν ενδείξεις διαρροών.  Σε περίπτωση 

πυρκαγιάς, έπρεπε να ενημερώνει αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία, τον 

Τμηματάρχη, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τον Διευθυντή του Ανθρώπινου 

Δυναμικού, τον Λειτουργό Ασφάλειας και τους Τμηματάρχες των επηρεαζομένων 

τμημάτων.  Έπρεπε να διατηρεί το Θυρωρείο καθαρό και να έχει περιποιημένη 

εμφάνιση.  Επίσης κάθε φορά που άλλαζε η βάρδια και αναλάμβανε καθήκοντα, 

έπρεπε να βεβαιώνεται ότι είχαν εκτελεστεί όλες οι απαιτούμενες εργασίες και ότι 

είχαν καταγραφεί όλα τα περιστατικά στο βιβλίο αναφοράς των φυλάκων. Τα  πιο 

πάνω καθήκοντα ίσχυαν ανεξαρτήτως εάν η βάρδια ήταν καθημερινή, 

Σαββατοκυρίακο, εορτή ή αργία.  Οι φύλακες  εργάζονταν σε τρεις 

βάρδιες  6:00π.μ.-2:00μ.μ., 2:00μ.μ.-10:00μ.μ. και 10:00μ.μ.-6:00π.μ.. Στη βάρδια 

10:00μ.μ.-6:00π.μ. εργάζονταν πάντα δύο φύλακες οι οποίοι περιπολούσαν στον 

χώρο του Εργοστασίου ανά μια ώρα ο καθένας εναλλάξ (την  μια ώρα ο ένας 

περιπολούσε στους χώρους του Εργοστασίου και ο άλλος έμενε στο Θυρωρείο και 

την επόμενη ώρα άλλαζαν καθήκοντα). 
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Στις 20/10/2009 δόθηκε στον Αιτητή επιστολή από τον τότε 

Διευθυντή  Ανθρωπίνου Δυναμικού της Εργοδότριας Εταιρείας, κ.Μ. Πιττάλη 

(Τεκμήριο 10) με την οποία παρατηρούσε τον Αιτητή  ότι είχε διαπιστωθεί μετά από 

έλεγχο  για την εκτέλεση των περιπολιών ότι στις 10/10/2009 δεν έχει εκτελέσει τις 

περιπολίες που όφειλε να εκτελέσει και ότι του ανέφερε ότι ο λόγος που δεν 

εκτέλεσε τις περιπολίες ήταν επειδή είχε αποκοιμηθεί.  Τον προειδοποιούσε, αφού 

σημείωνε ότι η πιο πάνω πράξη του ήταν απαράδεκτη λόγω των καθηκόντων της 

θέσης εργασίας του, ότι λόγω της σοβαρότητας του παραπτώματός του στην 

περίπτωση που διαπράξει οποιοδήποτε άλλο παράπτωμα θα τεθεί εκτός εργασίας.     

Με βάση τα πιο πάνω όλες οι συνθήκες που περιβάλλουν την αποδιδόμενη 

στον εργοδοτούμενο μη αρμόζουσα συμπεριφορά και η γενική εικόνα και 

συμπεριφορά του εργοδοτουμένου κατά τη διάρκεια της απασχόλησής του στον 

εργοδότη αποτελούν στοιχεία τα οποία πρέπει να λάβει υπόψη του  το Δικαστήριο 

κατά την κρίση του σχετικά με τη νομιμότητα και το δικαιολογημένο της απόφασης 

του  εργοδότη να τερματίσει τις υπηρεσίες του εργοδοτουμένου. 

Το να κοιμάται ένας εργοδοτούμενος εν ώρα εργασίας θεωρείται επίδειξη 

κακής εργασιακής διαγωγής.  Όμως δεν επισύρει αυτόματα την ποινή της 

απόλυσης.  Το κατά πόσον δικαιολογείται η απόλυση του εργοδοτουμένου που 

κοιμόταν εν ώρα εργασίας εξαρτάται από τις περιστάσεις της υπόθεσης. Σύμφωνα με 

τις αρχές της αγγλικής νομολογίας σχετικοί παράγοντες είναι (α) κατά πόσον ο 

εργοδοτούμενος εσκεμμένα κοιμήθηκε ή απλώς αποκοιμήθηκε χωρίς να το είχε 

σχεδιάσει, (β) οι συνέπειες  που είχε  ή που θα μπορούσε να έχει στην επιχείρηση 

του εργοδότη η εν  λόγω διαγωγή του εργοδοτουμένου, και (γ) τη γενική εργασιακή 

συμπεριφορά που επέδειξε προηγουμένως ο εργοδοτούμενος και την περίοδο 

υπηρεσίας του. 

Εφαρμόζοντας τις νομικές αρχές που παραθέσαμε πιο πάνω στα γεγονότα της 

παρούσας υπόθεσης βρίσκουμε ότι η Εργοδότρια Εταιρεία με βάση  τις περιστάσεις 

που τα περιβάλλουν ((α) ο κ.Κατσαρής στις 10/3/2012 η ώρα 4:20 π.μ. (i) 

διαπίστωσε ότι τα φώτα στο Θυρωρείο ήταν κλειστά, ότι η πόρτα του Θυρωρείου 

ήταν κλειδωμένη και ότι ο Αιτητής ήταν ξαπλωμένος σε διπλωτή καρέκλα που δεν 

αποτελούσε μέρος της επίπλωσης του Θυρωρείου χωρίς να φοράει τα παπούτσια του 

και (ii)  χρειάστηκε να χτυπήσει την πόρτα του Θυρωρείου για να του ανοίξει ο 

Αιτητής, (β) ο Αιτητής δεν προέβαλε οποιαδήποτε πειστική δικαιολογία που θα 

μπορούσε να δικαιολογήσει την πιο πάνω συμπεριφορά του ώστε να μπορεί να 

θεωρηθεί ως ακούσια, (γ) την προηγούμενη εργασιακή συμπεριφορά του Αιτητή για 
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την οποία παρατηρήθηκε γραπτώς και του επιστήθηκε η προσοχή (Τεκμήρια 8 και 9), 

(δ) η Εργοδότρια Εταιρεία ενημέρωσε γραπτώς τον Αιτητή ότι το να κοιμάται εν ώρα 

εργασίας του συνιστά σοβαρό παράπτωμα, (ε) με το να κοιμηθεί ο Αιτητής σήμαινε 

ότι (i) δεν παρατηρούσε την οθόνη καταγραφής λειτουργικών προβλημάτων του 

συστήματος ψύξης της αμμωνίας στο Ζυθοποιείο (δηλαδή δεν εκτελούσε ένα από τα 

καθήκοντα της εργασίας του) γεγονός που θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιά στην 

Εργοδότρια Εταιρεία αφού οποιαδήποτε βλάβη στο εν λόγω σύστημα θα περνούσε 

απαρατήρητη με αποτέλεσμα να μην ληφθούν εγκαίρως διορθωτικά μέτρα και (ii) 

κάποιος θα μπορούσε να εισέλθει στον χώρο του Εργοστασίου χωρίς να γίνει 

αντιληπτός), ενέργησε εντός των πλαισίων που θα ενεργούσε ένας λογικός 

εργοδότης και ότι προέβηκε στον τερματισμό της απασχόλησης του Αιτητή σύμφωνα 

με τους όρους του άρθρου 5(ε) και 5 (στ)(i), (ii), (iv) και (v) του Νόμου.   Ο 

μέσος  λογικός εργοδότης θα μπορούσε να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι πράξεις 

του Αιτητή συνιστούσαν εσκεμμένη συμπεριφορά η οποία δεν μπορεί να συμβιβαστεί 

με τις υποχρεώσεις του προς τον εργοδότη του ο οποίος τον διόρισε ως φύλακα στο 

Εργοστάσιό του.  Ως φύλακας είχε αυξημένες ευθύνες προς τον εργοδότη του σε 

σχέση με τη φύλαξη του Εργοστασίου και την παρακολούθηση της οθόνης 

καταγραφής λειτουργικών προβλημάτων του συστήματος ψύξης της αμμωνίας στο 

Ζυθοποιείο της Εργοδότριας Εταιρείας ώστε να αποφεύγονται ζημιές στον χώρο του 

Εργοστασίου. Βρίσκουμε ότι η συμπεριφορά του Αιτητή υπό τις πιο πάνω περιστάσεις 

θα μπορούσε να θεωρηθεί από ένα λογικό Εργοδότη ότι συνιστούσε σοβαρή κακή 

εργασιακή διαγωγή ώστε να καθίσταται λογικό υπό τις περιστάσεις για την 

Εργοδότρια Εταιρεία να κρίνει ως αδύνατη την εξακολούθηση της εργοδότησης του 

Αιτητή. Ως εκ τούτου κρίνουμε ότι ένας λογικός εργοδότης υπό τις περιστάσεις 

δικαιολογημένα θα κατέληγε στο συμπέρασμα ότι η συμπεριφορά που επέδειξε ο 

Αιτητής σε συσχετισμό με τη φύση της εργασίας του και τα καθήκοντά του ως 

φύλακας ήταν τέτοια που κλόνισε τη σχέση εμπιστοσύνης εργοδότη - 

εργοδοτουμένου. 

Η Εργοδότρια Εταιρεία στις 12/3/2012  έδωσε την ευκαιρία στον Αιτητή να 

προβάλει τις θέσεις του αναφορικά με το γεγονός στο οποίο στηρίχτηκε η απόλυσή 

του καθότι, αφού τον έθεσε σε διαθεσιμότητα ενημερώνοντας τον ξεκάθαρα τον 

λόγο που τον έθεσε σε διαθεσιμότητα, κλήθηκε από την κα Γεωργιάδη να αναφέρει 

την δική του εκδοχή. Ο ισχυρισμός που προέβαλε ο Αιτητής πριν την απόλυσή του 

ότι αποκοιμήθηκε χωρίς να το αντιληφθεί και ότι αυτό ίσως να οφείλεται στη χρήση 

χαπιών για υπέρταση που του χορήγησε ο γιατρός του, υπό το φώς των 

περιστάσεων κάτω από τις οποίες εντοπίστηκε από τον κ.Κατσαρή να κοιμάται (με τα 
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φώτα του Θυρωρείου κλειστά και την πόρτα του Θυρωρείου κλειδωμένη σε ξαπλωτή 

καρέκλα που δεν έπρεπε να υπάρχει στο Θυρωρείο χωρίς να φοράει παπούτσια και 

χωρίς να αντιληφθεί το όχημα του κ.Κατσαρή) δεν μπορούσε να αποδυναμώσει τα 

γεγονότα στα οποία στηρίχτηκε η Εργοδότρια Εταιρεία να τον απολύσει. Κρίνουμε 

ότι η Εργοδότρια Εταιρεία ακολούθησε μια λογική διαδικασία πριν πάρει την 

απόφαση να τερματίσει  τις υπηρεσίες του Αιτητή.  Συνακόλουθα κρίνουμε ότι η 

Εργοδότρια Εταιρεία  ενήργησε μέσα στα πλαίσια που θα ενεργούσε ο συνετός 

λογικός εργοδότης.  

Κατάληξη  

Καταλήγουμε ότι η Εργοδότρια Εταιρεία ενήργησε υπό τις περιστάσεις ως ένας 

λογικός εργοδότης και προέβηκε σε τερματισμό της απασχόλησης του Αιτητή για 

διαγωγή που εμπίπτει μέσα στις προϋποθέσεις των παραγράφων (ε) και (στ) του 

άρθρου 5 του Νόμου. Κατά συνέπεια η Εργοδότρια Εταιρεία απαλλάσσεται από 

οποιαδήποτε πληρωμή αποζημίωσης ή προειδοποίησης στον Αιτητή.  

Η Αίτηση απορρίπτεται. Επιδικάζονται έξοδα υπέρ της Εργοδότριας Εταιρείας 

και εναντίον του Αιτητή όπως αυτά θα υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή. 

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΙΑΚΩΒΟΥ v.  KEO PLC LTD ,  Αρ. Αίτησης  299/12 , ΔΕΔ Λεμεσού , 28 

Φεβρουαρίου  2018 

 1.2.2 Υπόθεση 

Οι Καθ' ων η Αίτηση («ο Εργοδότης») είναι νομικό πρόσωπο το οποίο ενεργεί 

ως διαχειριστική επιτροπή του κτηριακού συγκροτήματος KANIKA ENAERIOS 

COMPLEX.  

 Η Αιτήτρια προσλήφθηκε στις 2/5/2001 από τον Εργοδότη ως λογίστρια. Ως 

λογίστρια ήταν υπεύθυνη για όλα τα λογιστικά θέματα του Εργοδότη (book keeping 

- τήρηση καταστάσεων εισπράξεων και εξόδων) καθώς και για τις εισπράξεις των 

κοινοχρήστων, των καταθέσεων των εισπράξεων στην Τράπεζα, την ετοιμασία των 

καταστάσεων των κοινοχρήστων, τον καθορισμό της αναλογίας που έπρεπε να 

πληρώσει ο κάθε ένας από τους ιδιοκτήτες των μονάδων στο πιο πάνω συγκρότημα 

ως κοινόχρηστα και η πληρωμή των εξόδων. 

Στις 15/11/2011 έγινε συνάντηση μεταξύ εκπροσώπων του Εργοδότη και των 

συντεχνιακών εκπροσώπων της Αιτήτριας στο γραφείο του Υπουργείου Εργασίας. 
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Κατάληξη της εν λόγω συνάντησης  ήταν  η συμφωνία  να εξεταστεί από τον 

Εργοδότη εισήγηση της Σ.Ε.Κ. για απόλυση της Αιτήτριας λόγω πλεονασμού. Ο 

Εργοδότης στις 24/11/2011 με επιστολή του δικηγόρου του ενημέρωσε τη ΣΕΚ ότι 

δεν γίνεται αποδεχτή η πιο πάνω εισήγησή της.   

  Ο τελευταίος ακαθάριστος μηνιαίος μισθός της Αιτήτριας στον Εργοδότη 

ανερχόταν σε €2.042.  Η Αιτήτρια είχε δικαίωμα σε 13ο μισθό και 14ο μισθό (½ ενός 

μηνιαίου μισθού). 

Είναι η θέση της Αιτήτριας (όπως αυτή διαμορφώθηκε κατά την ακροαματική 

διαδικασία) ότι μετά τις 28/9/2011 της γνωστοποιήθηκαν αντιφατικές πληροφορίες 

αναφορικά με την εγκυρότητα και τη νομιμότητα των εκλογών για ανάδειξη νέων 

μελών του Εργοδότη που διεξάχθηκαν στις 28/9/2011. Ότι τα μέλη που απάρτιζαν 

τον Εργοδότη πριν τις 28/9/2011 (α) της ανέφεραν ότι αυτοί θεωρούν τις εν λόγω 

εκλογές ως παράνομες, ότι τα νέα μέλη που είχαν εκλεγεί με αυτές τις εκλογές δεν 

είναι νόμιμα εκλεγμένα και ότι αυτή οφείλει να υπακούει τις εντολές που τις δίνουν 

αυτοί (και όχι αυτές που τις έδιναν τα μέλη που εκλέγηκαν στις 28/9/2011) και (β) 

της έδωσαν οδηγίες να μην παραδώσει οποιοδήποτε οικονομικό στοιχείο του 

Εργοδότη είχε στην κατοχή της ως λογίστρια του Εργοδότη στα μέλη που εκλέγηκαν 

στις 28/9/2011 χωρίς τη δική τους έγκριση. Ότι τα μέλη που εκλέγηκαν  στις 

28/9/2011 της ανέφεραν ότι νόμιμα απαρτίζουν τον Εργοδότη και ότι οφείλει να 

ακολουθεί τις δικές τους οδηγίες και της ζήτησαν όπως  τους εφοδιάσει με όλα τα 

οικονομικά στοιχεία του Εργοδότη που διατηρούσε στο γραφείο της. Ισχυρίζεται ότι 

αυτή δεν ήταν σε θέση να γνωρίζει ποιος εκπροσωπούσε τον Εργοδότη και ότι 

προτού ξεκαθαριστεί ποια πρόσωπα απάρτιζαν το νομικό πρόσωπο του Εργοδότη της 

ώστε να γνωρίζει ποιων φυσικών προσώπων όφειλε να  ακολουθεί τις οδηγίες τους 

απολύθηκε στις 18/10/2011 από τα μέλη που εκλέγηκαν στις 28/9/2011 λόγω μη 

συμμόρφωσής της με τις οδηγίες τους.  Στη βάση των πιο πάνω ισχυρίζεται ότι η 

απόλυσή της στις 18/10/2011 είναι παράνομη και αδικαιολόγητη και αξιώνει 

πληρωμή αντί προειδοποίησης, αποζημιώσεις για παράνομο τερματισμό της 

απασχόλησής της, νόμιμους τόκους και δικηγορικά έξοδα πλέον Φ.Π.Α. 

Ο Εργοδότης απορρίπτει τις εναντίον του αξιώσεις και ισχυρίζεται ότι ο 

τερματισμός της απασχόλησης της Αιτήτριας ήταν νόμιμος και δικαιολογημένος 

καθότι η Αιτήτρια επέδειξε συμπεριφορά που δικαιολογούσε την απόλυσή της χωρίς 

προειδοποίηση αφού υπέπεσε σε σοβαρό εργασιακό παράπτωμα. Είναι η θέση του ότι 

η Αιτήτρια αρνήθηκε να συμμορφωθεί με τις οδηγίες του Εργοδότη χωρίς εύλογο 

λόγο και ότι αρνήθηκε να συμμορφωθεί με τη νομική υποχρέωσή της να παρέχει 


