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1 ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

1.1 Υποθέσεις Ανωτάτου Δικαστηρίου 

1.1.1 Υπόθεση 

Γ.Ν. ΓΙΑΣΕΜΗΣ, Δ.:  Η εφεσείουσα, μετά από δύο σχεδόν χρόνια 

εργασίας, ως ταμίας, στους εφεσίβλητους, (η εργοδότησή της άρχισε στις 

9.6.2009), στις 2.5.2011, απολύθηκε από την υπηρεσία τους, άνευ 

προειδοποιήσεως.  Δεν της δόθηκε συγκεκριμένος λόγος ως προς τούτο, 

παρά μόνο ότι αυτή αμέλησε να εκτελέσει τα καθήκοντά της και να τηρήσει 

τις διαδικασίες των εφεσιβλήτων.  Συνακόλουθα, δεν της δόθηκε και η 

ευκαιρία να ακουστεί, προκειμένου η ίδια να δώσει τις δικές της εξηγήσεις 

για ό,τι, γενικά έστω, της αποδιδόταν.  ΄Οταν, αργότερα, ο δικηγόρος της 

ζήτησε από τους εφεσίβλητους, εκ μέρους της, να δοθούν συγκεκριμένες 

εξηγήσεις για την απόλυσή της, αυτοί, με επιστολή ημερομηνίας 

23.5.2011, τον πληροφόρησαν ότι, λόγω των πιο πάνω παραλείψεών της, 

οι ίδιοι  υπέστησαν «τεράστια οικονομική ζημιά». 

Η εφεσείουσα δεν πείστηκε με τις πιο πάνω εξηγήσεις και, έτσι, 

καταχώρισε στο Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών την Αίτηση αρ. 

356/2011, με την οποία ζητούσε εναντίον των εφεσιβλήτων, πρώην 

εργοδοτών της, αποζημίωση για παράνομη απόλυση.  Παρά την 

καταχώριση εμφάνισης, εκ μέρους των τελευταίων, και την προβολή 

κάποιων ισχυρισμών, σε απάντηση αντίστοιχων ισχυρισμών της, τελικά, 

αυτοί δεν πρόσφεραν οποιαδήποτε μαρτυρία κατά τη δίκη.  Κατά συνέπεια, 

ως εκ της εν λόγω στάσης τους, παρέμεινε, υπέρ της, αδιαμφισβήτητο το 

τεκμήριο της παράνομης απόλυσης προς όφελος απολυθέντος 

εργοδοτουμένου, το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 6(1) του περί 

Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμου του 1967, (Ν. 24/1967), (όπως 

αυτός έχει τροποποιηθεί, (ο «Νόμος»)).  Η μαρτυρία που κατατέθηκε 
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κατά τη δίκη προήλθε από την ίδια και περιορίστηκε σε θέματα που ήταν 

σχετικά με τον καθορισμό της αποζημίωσης, την οποία αυτή εδικαιούτο.   

Το εκδικάσαν Δικαστήριο, αφού αξιολόγησε τα όσα τέθηκαν ενώπιόν 

του σε σχέση με την πιο πάνω πτυχή και αφού τα στάθμισε στη βάση των 

προνοιών του Νόμου και της σχετικής νομολογίας, επιδίκασε, προς όφελος 

της εφεσείουσας, ποσό €2.750,00, που αντιστοιχούσε με απολαβές δέκα 

εβδομάδων, ως αποζημίωση για παράνομη απόλυση.  Της επιδίκασε, 

επίσης, ποσό €550,00, που αντιστοιχούσε στο χρόνο της προειδοποίησης, 

ο οποίος δεν της είχε δοθεί. 

Οι εφεσίβλητοι, δεδομένης της, ως άνω, στάσης τους κατά τη δίκη, 

προφανώς, βρήκαν ικανοποιητική την επιδικασθείσα σε βάρος τους 

αποζημίωση.  Δε συνέβη, όμως, το ίδιο με την εφεσείουσα, η οποία, 

διαφωνώντας με το ύψος του επιδικασθέντος ποσού, καταχώρισε την υπό 

εξέταση έφεση.  Με τον πρώτο λόγο αυτής, αμφισβητούνται η 

διενεργηθείσα από το Δικαστήριο αξιολόγηση της μαρτυρίας και τα 

ευρήματά του σε σχέση με συγκεκριμένα θέματα, αφορώντα στις, κατ' 

ισχυρισμό, συνέπειες επί της εφεσείουσας του τερματισμού από τους 

εφεσίβλητους της εργοδότησής της.  Με τους λόγους 2 και 3 της έφεσης, 

αμφισβητείται η σημασία την οποία το Δικαστήριο απέδωσε στις συνθήκες 

του τερματισμού των υπηρεσιών της εφεσείουσας, με αποτέλεσμα αυτό να 

οδηγηθεί, όπως θεωρείται, στην επιδίκαση μικρότερου ποσού από εκείνο 

που οι εν λόγω συνθήκες επέβαλλαν. 

Το Δικαστήριο αναφέρθηκε στους πιο πάνω ισχυρισμούς της 

εφεσείουσας, με όλη τη λεπτομέρεια η οποία τους συνόδευε, διαπίστωσε, 

όμως, ότι αυτοί δεν ήταν, αρκούντως, ικανοποιητικοί για να το πείσουν 

περί της αλήθειάς τους.  Συγκεκριμένα, όπως τούτο επεσήμανε, όσον 

αφορά την ψυχολογική της κατάσταση, δεν προσκομίστηκε οποιοδήποτε 

ιατρικό πιστοποιητικό, παρά τον ισχυρισμό της ότι η ίδια είχε τύχει 

σχετικής εξέτασης από ιατρούς.  Σε σχέση με την αποτυχία της να εξεύρει 

άλλη εργασία, το Δικαστήριο θεώρησε πως δε δόθηκε, από μέρους της, 

οποιαδήποτε ικανοποιητική μαρτυρία, προκειμένου αυτή να πείσει για τις 
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προσπάθειές της και το εύλογό τους προς την κατεύθυνση εκείνη.  Ως 

προς τις οικονομικές της υποχρεώσεις, διαπιστώθηκε ότι έγινε αναφορά 

μόνο στο συνολικό ποσό των δανείων της και τίποτε πέραν τούτου. 

Το Δικαστήριο, συνοψίζοντας τα όσα λεπτομερώς παρέθεσε κατά την 

αξιολόγηση της σχετικής μαρτυρίας, παρατήρησε πως δεν μπορούσε, στη 

βάση αυτής, «να προβεί σε ευρήματα αναφορικά με το σύνολο των 

επιπτώσεων που υπέστηκε η Αιτήτρια (η εφεσείουσα) από την απώλεια της 

εργασίας της».  Με τον πρώτο λόγο έφεσης, ουσιαστικά, ζητείται η 

επέμβαση του Δικαστηρίου τούτου, προς ανατροπή των ευρημάτων, 

ανωτέρω, του εκδικάσαντος Δικαστηρίου, απόρροια της αξιολόγησης της 

σχετικής μαρτυρίας, στην οποία αυτό προέβη.  Τούτο είναι επιτρεπτό, 

νοουμένου ότι ο προβαλλόμενος λόγος, σύμφωνα με το άρθρο 12(11Α) 

του περί Ετησίων Αδειών μετ' Απολαβών Νόμου του 1967, (Ν. 

8/1967), (όπως αυτός έχει τροποποιηθεί), αφορά σε νομικό 

σημείο.  Τέτοιο μπορεί να αποτελεί, μεταξύ άλλων, «δικαστική ενέργεια 

χωρίς μαρτυρία· συμπεράσματα που είναι αντίθετα ή δε συνάδουν με την 

ενώπιο του πρωτόδικου Δικαστηρίου μαρτυρία· άποψη του πρωτόδικου 

Δικαστηρίου πάνω στα πρωτογενή γεγονότα που δεν μπορεί εύλογα να 

υποστηριχθεί.»  Τα πιο πάνω λέχθηκαν στην υπόθεση Κυριακίδης 

(1992) 1 Α.Α.Δ. 26, στις σελίδες 35 έως 36, παρατίθενται δε, 

επιδοκιμαστικά, στην υπόθεση Χρίστου ν. Fairways Larnaca Ltd 

(2005) 1 Α.Α.Δ. 300, στη σελίδα 306.  Η ως άνω αντιμετώπιση, όμως, εν 

προκειμένω, από το Δικαστήριο, πρωτόδικα, των συγκεκριμένων 

ισχυρισμών της εφεσείουσας δεν αφήνει περιθώριο επέμβασης του 

Δικαστηρίου τούτου, προς ανατροπή των σχετικών ευρημάτων 

του.  Διαπιστώθηκε, ουσιαστικά, έλλειψη επαρκούς μαρτυρίας.    Ως εκ 

τούτου, ο υπό εξέταση λόγος έφεσης, σαφώς, δεν εμπίπτει στις 

περιπτώσεις, ανωτέρω, στις οποίες μπορεί να θεωρηθεί ότι αυτός αφορά σε 

νομικό σημείο, και, κατά συνέπεια, δεν μπορεί να επιτύχει. 

Για τους πιο πάνω λόγους, η έφεση επιτυγχάνει μερικώς.  Ως 

αποτέλεσμα, το επιδικασθέν, πρωτόδικα, ποσό των €2.750,00 

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/1992/rep/1992_1_0026.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/2005/rep/2005_1_0300.htm
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αντικαθίσταται με το ποσό των €4.125,00.  Επίσης, επιδικάζονται έξοδα 

υπέρ της εφεσείουσας και εναντίον των εφεσιβλήτων, τα οποία 

καθορίζονται στο ποσό των €2.500,00, συν Φ.Π.Α. 

Δείτε εδώ την αποφάση στο cylaw Πολιτική ΄Εφεση Αρ. 310/2012 

Δ. Σ. ν. ARGOSY TRADING COMPANY LIMITED , Πολιτική ΄Εφεση Αρ. 

310/2012 , 13 Φεβρουαρίου  2019 

1.1.2 Υπόθεση 

Γ.Ν. ΓΙΑΣΕΜΗΣ, Δ.:  Η παρούσα έφεση αφορά σε εργατική διαφορά, 

η οποία εντάσσεται στις πρόνοιες του περί Τερματισμού Απασχολήσεως 

Νόμου του 1967, (Ν. 24/1967), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί, (ο 

«Νόμος»).  Συγκεκριμένα, με τους δύο προβαλλόμενους σε αυτή λόγους, 

οι οποίοι συνδέονται μεταξύ τους, αμφισβητείται η κρίση του πρωτόδικου 

Δικαστηρίου ότι δεν αποδείχθηκε πως η απόλυση της εφεσίβλητης από 

τους εργοδότες της, εφεσείοντες, οφειλόταν σε πλεονασμό. 

Τα σχετικά γεγονότα της υπόθεσης δεν ήταν, σε οποιοδήποτε στάδιο 

από το οποίο αυτή διήλθε, υπό αμφισβήτηση.  Η εξέτασή τους δε, 

πρωτόδικα, επικεντρώθηκε στο κατά πόσο, στη βάση αυτών, αποδείχθηκε 

ή όχι πλεονασμός και, δη, η ύπαρξη περιστάσεων «περιορισμού του όγκου 

της εργασίας ή της επιχειρήσεως» των εφεσειόντων, συμφώνως του 

άρθρου 18(γ)(vii) του Νόμου.  

Αναφέρεται, ως εισαγωγή, ότι οι εφεσείοντες αποτελούν εταιρεία 

περιορισμένης ευθύνης και, κατά τον ουσιώδη χρόνο, ασχολούνταν με τη 

λειτουργία και τη διαχείριση συγκεκριμένου ξενοδοχείου, ευρισκομένου 

στην τουριστική περιοχή του Δήμου Παραλιμνίου, (το ξενοδοχείο).  Η 

εφεσίβλητη προσλήφθηκε στην υπηρεσία τους στις 19.3.1994, ως 

καμαριέρα, και απολύθηκε στις 4.12.2009, λόγω σοβαρής μείωσης του 

κύκλου εργασιών τους, όπως της αναφέρθηκε με την επιστολή τους 

ημερομηνίας 11.9.2009.  Η περίοδος μεταξύ των δύο προαναφερθεισών 

ημερομηνιών ήταν ο χρόνος της προειδοποίησης, που της είχε δοθεί για 

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=apofaseis/aad/meros_1/2019/1-201902-310-12PolEf.htm&qstring=310%20w%2F1%202012
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την αποχώρησή της.  Κατά το χρόνο της απόλυσής της, λάμβανε €319,24 

εβδομαδιαίο μισθό και, για σκοπούς του Νόμου, θεωρείτο ότι είχε εργαστεί 

στην υπηρεσία των εφεσειόντων για δεκαπέντε έτη.     

Ακολούθησε η καταχώριση από την εφεσίβλητη αίτησης στο 

Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών, με την οποία ζητείτο από τους 

εφεσείοντες η καταβολή αποζημίωσης, ως ανωτέρω, και, διαζευκτικά, από 

το Ταμείο, πληρωμή, λόγω πλεονασμού.  Κατά την ακρόαση, οι 

εφεσείοντες έφεραν το βάρος να αποδείξουν ότι  ο τερματισμός της 

απασχόλησης της εφεσίβλητης οφειλόταν σε πλεονασμό, προς ανατροπή 

του περί του αντιθέτου τεκμηρίου που προβλέπεται στο άρθρο 6(1)[3] 

του Νόμου.  Τελικώς, αυτοί ήταν και οι μόνοι που προσέφεραν 

μαρτυρία.  Βέβαια, οι μάρτυρές τους, δύο τον αριθμό, αντεξετάστηκαν εκ 

μέρους της εφεσίβλητης και του Ταμείου.  Στην παρούσα έφεση, το 

Ταμείο, λόγω της αποδοχής από το Δικαστήριο της αίτησης της 

εφεσίβλητης εναντίον των εφεσειόντων, τυγχάνει εφεσίβλητο. 

Το εκδικάσαν Δικαστήριο, στη βάση της τεθείσας ενώπιόν του 

μαρτυρίας, διαπίστωσε, κατ' αρχάς, ότι το ξενοδοχείο λειτουργούσε από 

τον Απρίλιο μέχρι τον Οκτώβριο κάθε έτους και, κατά τους υπόλοιπους 

μήνες, ανέστελλε τις εργασίες του.  Σε σχέση με το κεντρικό θέμα της 

ισχυρισθείσας από τους εφεσείοντες μείωσης του όγκου των εργασιών 

τους σε αυτό, ορθώς έκρινε ότι τούτο έπρεπε να εξεταστεί με αναφορά στη 

γνώση που υπήρχε, σχετικά, κατά το Σεπτέμβριο 2009, αφορώσα στο 

χρόνο εκείνο και, συναφώς, στο προβλεπτό, τότε, μέλλον.  Με το πιο πάνω 

χρονικό ορόσημο κατά νουν, το Δικαστήριο διαπίστωσε, εν πρώτοις, ότι, 

κατά το 2009, υπήρξε μείωση στην πληρότητα του ξενοδοχείου, της τάξης 

του 20%, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος 2008.  Στη βάση δε αυτή, 

διατύπωσε την άποψη ότι η εν λόγω μείωση «ήταν αρκετά σημαντική και 

θα μπορούσε να δικαιολογήσει, ..., την, από μέρους της Εργοδότριας 

Εταιρείας, λήψη μέτρων μείωσης του προσωπικού των καμαριέρων του 

ξενοδοχείου.». 
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Η πιο πάνω παρατήρηση του Δικαστηρίου αποτέλεσε το βασικό 

έρεισμα των δύο λόγων έφεσης, προκειμένου οι εφεσείοντες να 

εισηγηθούν ότι η κατάληξή του πως δεν αποδείχθηκε ο πλεονασμός σε 

σχέση με το 2010, ιδωμένη υπό το φως και άλλων σχετικών ευρημάτων 

του, είναι αντιφατική.  Είναι γεγονός πως αυτό, έχοντας ενώπιόν του τα 

στοιχεία πληρότητας του ξενοδοχείου και για το έτος τούτο, δηλαδή το 

2010, διαπίστωσε ότι, σε σύγκριση με το 2009, υπήρξε αύξηση της τάξης 

του 4.3%, η οποία, όμως, αντιστοιχούσε σε μείωση της τάξης του 15.7%, 

σε σύγκριση με το έτος 2008.  Εν πάση περιπτώσει, τα στοιχεία αυτά ήταν 

προϊόν γνώσης η οποία αποκτήθηκε εκ των υστέρων, δηλαδή, με την 

ολοκλήρωση, προφανώς, των εργασιών του ξενοδοχείου για το έτος 

2010.  ΄Οταν, επομένως, στις 11.9.2009, δόθηκε στην εφεσίβλητη η 

επιστολή για απόλυσή της, αυτά, ασφαλώς, δεν ήταν γνωστά και μόνο 

πρόβλεψη θα μπορούσε να γίνει για την επερχόμενη τουριστική περίοδο. 

Ως εξ της κατάληξης, ανωτέρω, η έφεση επιτυγχάνει.  Σε τέτοιες 

περιπτώσεις, είναι σύνηθες να διατάσσεται η επανεκδίκαση της 

υπόθεσης.  Ωστόσο, δυνάμει του άρθρου 25(3) του περί Δικαστηρίων 

Νόμου του 1960, (Ν. 14/1960), υπάρχει δυνατότητα το Δικαστήριο 

τούτο να ενεργήσει και, στη βάση των πιο πάνω ευρημάτων, να 

αντικαταστήσει με δική του απόφαση την απόφαση του πρωτόδικου 

Δικαστηρίου.  Ενεργώντας δε στη βάση αυτή, διαπιστώνεται ότι η απόλυση 

της εφεσίβλητης οφειλόταν σε πλεονασμό.  Επομένως, αυτή πρέπει να 

τύχει πληρωμής από το Ταμείο, υπολογιζομένης στο ποσό των €12.131,12, 

με νόμιμο τόκο από 4.12.2009.  Εκδίδεται δε απόφαση υπέρ της 

εφεσίβλητης και εναντίον του Ταμείου, ως ανωτέρω, με έξοδα, τα οποία 

καθορίζονται στο ποσό των €2.000,00, πλέον Φ.Π.Α. 
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Δείτε εδώ την αποφάση στο cylaw Πολιτική ΄Εφεση Αρ. 238/2012  

VALENTINE ESTATES LTD ν. xxxx ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ , Πολιτική ΄Εφεση Αρ. 

238/2012 , 19 Μαρτίου  2019 

1.1.3 Υπόθεση 

ΨΑΡΑ-ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ, Δ.: Το Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών έκρινε 

αθεμελίωτη την αίτηση που η Εφεσείουσα είχε καταχωρήσει εναντίον του 

Εφεσίβλητου Ταμείου για αποζημιώσεις λόγω πλεονασμού και την 

απέρριψε. 

Αρχικά η Εφεσείουσα είχε στραφεί και κατά του εργοδότη της για 

παράνομη απόλυση και διαζευκτικά κατά του Ταμείου, σε περίπτωση που 

ήθελε αποδειχθεί ότι η απόλυσή της οφείλετο σε λόγους πλεονασμού. 

Όμως, πριν την εκδίκαση της υπόθεσης, απέσυρε την αίτηση εναντίον του 

εργοδότη, περιορίζοντας την αξίωσή της μόνο εναντίον του Ταμείου 

Πλεονασμού.  

Σύμφωνα με τα ευρήματα του πρωτόδικου Δικαστηρίου, η 

Εφεσείουσα απασχολείτο ως πωλήτρια καλλυντικών στην εταιρεία Caviar 

Cosmetics από 1.6.1995 μέχρι 31.10.2008, οπότε και τερματίστηκε η 

απασχόλησή της. Ο τελευταίος της μισθός πριν τον τερματισμό της 

απασχόλησης ανερχόταν σε €253.85 εβδομαδιαίως. 

Εν προκειμένω, η Εφεσείουσα προβάλλει αριθμό λόγων εφέσεως που 

αφορούν κυρίως το άρθρο 18 ανωτέρω. Είναι παράπονό της  ότι 

εσφαλμένα το πρωτόδικο Δικαστήριο περιορίστηκε στην εξέταση ενός 

λόγου λειτουργίας της επιχείρησης για να προβεί σε εύρημα πως η 

υπηρεσία της Εφεσείουσας δεν τερματίσθηκε λόγω πλεονασμού (1ος 

λόγος), ότι εσφαλμένα ερμήνευσε την Α. Ιάσωνος Λτδ ν. Χρίστου 

(ανωτέρω) (3ος λόγος), ότι εσφαλμένα δεν αποδέχθηκε την κήρυξη της 

Εφεσείουσας ως πλεονάζουσας, ενόψει του δηλωμένου λόγου τερματισμού 

ως εμφαίνεται στην ως άνω επιστολή τερματισμού ημερ. 1.9.2008 (4ος 

λόγος)  και ότι εσφαλμένα αποφάσισε πως η Εφεσείουσα είχε το βάρος 
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απόδειξης του ισχυρισμού πως αυτή ήταν πλεονάζουσα (5ος λόγος). Να 

σημειωθεί ότι ο 2ος λόγος έφεσης αποσύρθηκε. 

Εν πάση περιπτώσει, είναι η κρίση μας πως όλοι οι λόγοι έφεσης, 

ακόμη και εάν ήσαν έγκυροι, δεν θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε 

ανατροπή του ευρήματος πως ο λόγος απόλυσης που αναφερόταν στην εν 

λόγω επιστολή ήταν ο μόνος πραγματικός και δεν συνιστούσε με βάση το 

νόμο «πλεονασμό». Συνεπώς, δεν τίθεται καν θέμα βάρους απόδειξης, ως 

ο σχετικός λόγος έφεσης.  

Συνεπώς, η έφεση απορρίπτεται με έξοδα €1.000 υπέρ του 

Εφεσίβλητου Ταμείου. 

 Δείτε εδώ την αποφάση στο cylaw Πολιτική Εφεση Αρ. 54/2013 

xxx ΚΥΡΙΑΚΟΥ ν. ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΛΕΟΝΑΖΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , Πολιτική 

Εφεση Αρ. 54/2013 , 9.5.2019 

1.1.4 Υπόθεση 

ΛΙΑΤΣΟΣ, Δ.: Το Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών έκρινε ότι η 

Εφεσίβλητη εξαναγκάσθηκε σε παραίτηση λόγω των ενεργειών των 

Εφεσειόντων και της επιδίκασε αποζημιώσεις με βάση τον περί 

Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμο του 1967, Ν. 24/1967, όπως 

τροποποιήθηκε (ο Νόμος).  

Με την ενώπιόν μας έφεση αμφισβητείται η ορθότητα της 

πρωτόδικης κρίσης με ένα και μόνο, τελικά, λόγο έφεσης. Προωθείται ότι 

το πρωτόδικο Δικαστήριο λανθασμένα εφάρμοσε τις νομικές αρχές 

κρίνοντας ότι η Εφεσίβλητη με τη συμπεριφορά της δεν είχε επιβεβαιώσει 

(affirmed) την σύμβαση εργασίας, ως είχε τροποποιηθεί με τη 

συμπεριφορά του εργοδότη και ότι δεν παραιτήθηκε από το δικαίωμά της 

(waiver) να τερματίσει τη σύμβαση εργασίας της.  

Οι πιο πάνω βασικές κατευθυντήριες γραμμές  καταγράφονται σε 

έκταση από το εκδικάσαν Δικαστήριο κατά την παρεμβολή της νομικής 
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πλευράς που διέπει το υπό συζήτηση ζήτημα. Κρίνουμε όχι μόνο ορθό 

αλλά και επιβεβλημένο, προς τον σκοπό μελλοντικής καθοδήγησης, αλλά 

και ως ζήτημα σεβασμού προς το επίμοχθο πρωτόδικο έργο, να 

παραθέσουμε το σχετικό, εκτεταμένο, απόσπασμα - από τις σελίδες 31-39 

της προσβαλλόμενης απόφασης - όπου με περισσή επιμέλεια αναπτύσσεται 

η νομική διάσταση του υπό αναφορά ζητήματος: 

«Στην περίπτωση που διαπιστωθεί από το Δ.Ε.Δ ότι η συμπεριφορά 

του εργοδότη παρείχε στον εργοδοτούμενο  το δικαίωμα  να παραιτηθεί 

λόγω παράβασης από την πλευρά του εργοδότη  των όρων της σύμβασης 

εργασίας του και να αξιώσει αποζημιώσεις από τον  εργοδότη,  το Δ.Ε.Δ. 

θα πρέπει στην συνέχεια να εξετάσει  το λόγο, τον τρόπο και  τον χρόνο 

αποχώρησης του εργοδοτούμενου από την εργασία του. Στο σύγγραμμα 

Halsbury's Laws of England, 4th Edition Reissue, Vol. 16 1 (B) 

para. 638, σημειώνονται τα ακόλουθα:    

"The employee must leave in response to the breach of 

contract.  While, as matter of fact, the employee may usually expected to 

indicate that he is treating the contract as repudiated, there is no rule of 

law that the employee must always inform the employer of the true 

reason for leaving.  Delay in so doing may amount to waiver of the breach 

and affirmation of the contract, though this will depend on the facts of the 

case, and a realistic approach must be taken, so that it may be 

reasonable for the employee to work  on for a period under protest, 

especially if trying to resolve matters without leaving or seeking other 

work before leaving."  

Σύμφωνα με τις  αρχές της  νομολογίας  όταν υπάρχει παραβίαση 

της σύμβασης εργασίας από τον εργοδότη, ο εργοδοτούμενος πρέπει να 

αποδείξει ότι παραιτήθηκε από την εργασία του εξαιτίας αυτής της 

παραβίασης  για να έχει το δικαίωμα να επικαλεστεί ότι εξαναγκάσθηκε σε 

παραίτηση. Το Δ.Ε.Δ. βασιζόμενο στα περιστατικά της κάθε υπόθεσης θα 

κρίνει κατά πόσον ο εργοδοτούμενος παραιτήθηκε εξαιτίας της καταγγελίας 

(repudiation) της σύμβασης από τον εργοδότη και όχι για κάποιον άλλο 
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λόγο. Δεν αποτελεί προϋπόθεση η παράβαση των όρων  εργοδότησης από 

τον εργοδότη να είναι ο μοναδικός λόγος της παραίτησης . Είναι αρκετό να 

είναι ο ουσιαστικός λόγος. Σημειώνουμε ότι στην υπόθεση Weathersfield 

Ltd v. Sargent (1999) I C.R. 425, το Court of Appeal έκρινε ότι δεν είναι 

αναγκαίο για τον εργοδοτούμενο όταν αποχωρεί να δηλώσει ξεκάθαρα ότι 

εξαναγκάζεται σε παραίτηση εξαιτίας της παράβασης της εργασιακής 

σχέσης από τον εργοδότη και δεν αποτελεί προϋπόθεση για να μπορεί να 

επικαλεστεί ο εργοδοτούμενος εξαναγκασμό σε παραίτηση.    

Από τη στιγμή που εκδηλώθηκε η επιλήψιμη συμπεριφορά του 

εργοδότη (η παράβαση όρου της σύμβασης εργασίας σχετικά με τη 

μισθοδοσία / η μονομερής τροποποίηση των όρων εργασίας) που θα 

δικαιολογούσε την αποχώρηση του εργοδοτούμενου από την εργασία του 

('repudiatory breach'), ο εργοδοτούμενος έχει το δικαίωμα είτε  να 

θεωρήσει τη μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας ως 

καταγγελία της σύμβασης εργασίας από τον εργοδότη, να παραιτηθεί από 

την εργασία του τερματίζοντας τη σύμβαση  εργασίας και να αξιώσει 

αποζημιώσεις για εξαναγκασμό του σε παραίτηση είτε να εμμείνει στη 

σύμβαση εργασίας  και να ζητήσει την τήρηση των συμβατικών όρων. Αυτό 

το δικαίωμα  επιλογής  σχετικά με τον τρόπο αντίδρασης δεν παραμένει 

ανοιχτό στον εργοδοτούμενο επ' αόριστον. Αν ο εργοδοτούμενος 

καθυστερήσει να εγκαταλείψει την εργασία του τότε μπορεί να  θεωρηθεί 

ότι επιβεβαίωσε (affirm) τη σύμβαση εργασίας του όπως τροποποιήθηκε με 

τη συμπεριφορά του εργοδότη και ότι παραιτήθηκε από το δικαίωμα του να 

τερματίσει τη σύμβαση εργασίας του και να αξιώσει αποζημιώσεις από τον 

εργοδότη του. ( Βλ. Western Excavating (ECC) Ltd v. Sharp (1978) 

(πιο πάνω)).  

Στην υπόθεση  W.E. Cox Toner (International) Ltd v. Crook 

[1981] 1 I.C.R. 823  ο Πρόεδρος του Employment Appeal Tribunal, o 

Mr.Browne-Wilkinson P. στην απόφαση του αναφερόμενος στο πιο πάνω 

ζήτημα και θέτοντας τις γενικές αρχές   σημείωσε τ' ακόλουθα: 
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"It is accepted by both sides (as we think rightly) that the general 

principles of the law of contract apply to this case , subject to such 

modifications as are appropriate  to take account of the factors which 

distinguish contracts of employment from other contracts.  Although we 

were not referred to cases outside the field of employment law, our own 

researches have led us to the view that the general principles applicable 

to a repudiation of contract are as follows. If one party ('the guilty party') 

commits a repudiatory breach of contract, the other party ( 'the innocent 

party') can choose one of two courses: he can affirm the contract and 

insist on its further performance or he can accept the repudiation, in 

which case the contract is at an end. The innocent party must at some 

stage elect between these two possible courses: if he once affirms the 

contract, his right to accept the repudiation is at an end. But he is not 

bound to elect within reasonable or any other time. Mere delay by itself 

(unaccompanied by any express or implied affirmation of the contract) 

does not constitute affirmation of the contract; but if it is prolonged it 

may be evidence of an implied affirmation: Allen v Robles [1969] 1 WLR 

1193. Affirmation of the contract can be implied. Thus, if the innocent 

party calls on the guilty party for further performance of the contract, he 

will normally be taken to have affirmed the contract since his conduct is 

only consistent with the continued existence of the contractual obligation. 

Moreover, if the innocent party himself does acts which are only 

consistent with the continued existence of the contract, such acts will 

normally show affirmation of the contract. However, if the innocent party 

further performs the contract to a limited extent but at the same time 

makes it clear that he is reserving his rights to accept the repudiation or 

is only continuing so as to allow the guilty party to remedy the breach, 

such further performance does not prejudice his right subsequently to 

accept the repudiation: Farnworth Finance Facilities Ltd v Attryde [1970] 

1 WLR 1053. It is against this background that one has to read the short 

summary of the law given by Lord Denning in the Western Excavating 

(ECC) Ltd case. The passage 'moreover , he must make up his mind soon 


