
Βλαπτική Μεταβολή Όρων Εργαζομένου  

 

Η εξουσία του εργοδότη στο να αποφασίζει πως θα διαχειριστεί καλύτερα την εργασία που του διαθέτει ο 

εργαζόμενος δεν είναι απόλυτη, αλλά περιορίζεται από τους νόμους, τις συλλογικές και τις ατομικές 

συμβάσεις εργασίας. 

Ο εργοδότης έχει δικαίωμα να καθορίζει μονομερώς τους όρους εργασίας του εργαζόμενου που δεν 

ρυθμίζονται από το νόμο, συλλογική ΣΕ και ατομική ΣΕ. Η έκταση αυτού του δικαιώματος (διευθυντικό 

δικαίωμα) εξαρτάται ιδίως από την ατομική ΣΕ. 

Ο εργοδότης δε μπορεί να ασκεί το διευθυντικό δικαίωμα κ ατά τρόπο που μεταβάλει προς το χειρότερο τους 

όρους της σύμβασης εργασίας. 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΒΛΑΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

Βλαπτική μεταβολή των όρων της συμβάσεως εργασίας υπάρχει όταν ο εργοδότης, χωρίς δικαίωμα από το 

νόμο ή τη σύμβαση ή κατά κατάχρηση του διευθυντικού δικαιώματός του, μεταβάλει μονομερώς τους όρους 

της συμβάσεως με συνέπεια να επέρχεται άμεση ή έμμεση υλικ ή ή ηθική βλάβη στο μισθωτό. 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 

 Μετάθεση σε άλλο κατάστημα ή παράρτημα της επιχείρησης, όταν η σύμβαση εργασίας προσδιορίζει 

σαφώς συγκεκριμένο τόπο.  

 Μετάθεση στην ίδια πόλη, μετακίνηση σε άλλο τμήμα με ταυτόχρονη μείωση των αποδοχών.  

 Ανάθεση κατώτερων καθηκόντων με αποτέλεσμα την ηθική μείωση του εργαζομένου.  

 Διακοπή της μεταφοράς του εργαζόμενου με όχημα του εργοδότη.  

 Μεταβολή του είδους της εργασίας.  

 Μεταβολή του ωραρίου πέραν του νομίμου.  

 Μείωση ωρών εργασίας με αντίστοιχη μείωση του μισθού.  

 Καθυστέρηση αποδοχών με σκοπό τον εξαναγκασμό σε παραίτηση.  

 Συμψηφισμός πρόσθετων αποδοχών σε νόμιμες αυξήσεις.  

 Την αλλαγή ασφάλισης στο ΙΚΑ.  

Κάθε αυθαίρετη μεταβολή των όρων της συμβάσεως εργασίας του εργαζόμενου η οποία είναι βλαπτική για 

τον εργαζόμενο, θεωρείται ως καταγγελία της συμβάσεως εργασίας. 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ 



Σε περίπτωση αυθαίρετης μεταβολής των όρων της σύμβασης εργασίας του, ο εργαζόμενος έχει τα εξής 

δικαιώματα: 

 Να θεωρήσει τη μεταβολή αυτή σαν άκυρη καταγγελία της εργασιακής σύμβασης και να ασκήσει μέσα στη 

νόμιμη προθεσμία αγωγή για ακύρωση της απόλυσης και καταβολή μισθών υπερημερίας ή για την 

επιδίκαση της αποζημίωσης του.  

 Να επιμείνει στην τήρηση των αρχικών όρων της σύμβασής του και να συνεχίσει να προσφέρει τις 

υπηρεσίες του με βάση την αρχική σύμβαση, χωρίς να αποδεχτεί την προσφορά υπηρεσιών διαφορετικών 

από τις συμφωνηθείσες. Παράλληλα, μπορεί να ζητήσει να του επιδικασθεί αποζημίωση για την ηθική βλάβη 

που υπέστη λόγω της προσβολής της προσωπικότητάς του.  

 Κρατά επιφύλαξη και προσφεύγει στα δικαστήρια για ανατροπή της βλαπτικής απόφασης.  
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