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Για να καταγγελθεί ορισμένου χρόνου σύμβαση πριν από τη λήξη της η υπό την 
εκτέλεση του έργου, πρέπει  σύμφωνα με το άρθρο 672 ΑΚ,  να υπάρχει σπουδαίος 
λόγος. Διαφορετικά η καταγγελία είναι άκυρη και ο καταγγείλας, αν είναι ο 
εργοδότης, οφείλει τους μισθούς υπερημερίας μέχρι τη λήξη της προθεσμίας που 
συμφωνήθηκε. Το ίδιο ισχύει και όταν ο σπουδαίος λόγος για  τον οποίο έγινε  η 
καταγγελία δεν αποδεικνύεται η δεν θεωρείται σπουδαίος κατά την κρίση του 
Δικαστηρίου. Η καταγγελία για σπουδαίο λόγο γίνεται άτυπα. Κατά την επικρατούσα 
όμως στη νομολογία και την επιστήμη γνώμη είναι απαραίτητη η γνωστοποίηση στον  
αντισυμβαλλόμενο του σπουδαίου λόγου που τον προκάλεσε, γιατί πρόκειται για 
διαπλαστικό δικαίωμα (καταγγελίας), του οποίου η άσκηση εξαρτάται από τη 
συνδρομή σπουδαίου λόγου και επομένως, παρόλο  που ο νόμος δεν απαιτεί τέτοια 
γνωστοποίηση, όπως απαιτούσε το αντίστοιχο άρθρο 727 παρ.2 του ΑΚ του 1945, 
κατ`  εφαρμογή των άρθρων 200, 281 και 288 ΑΚ, δηλαδή των αρχών της καλής 
πίστης, γίνεται δεκτό ότι η γνωστοποίηση του σπουδαίου λόγου, έστω και 
περιληπτικά, είναι απαραίτητη για την εγκυρότητα της καταγγελίας (βλ. Ντάσιου, 
Εργ. Δικ. Δίκαιο, 1986, τόμ. Α`/Ι, σελ. 451, ΕφΑθ 740/1981 ΕΕργΔ 41.150). Και 
αυτό, για να παρέχεται στο μισθωτό η ευχέρεια της συλλογής και προσκομιδής στο 
Δικαστήριο των σχετικών αποδεικτικών μέσων προς απόδειξη της αβασιμότητας του  
επικαλουμένου από τον εργοδότη σπουδαίου λόγου, ώστε να μην αιφνιδιάζεται, 
άοπλος απέναντι σε πάνοπλο αντίδικο, ο οποίος, γνωρίζοντας τους ισχυρισμούς που 
θα προβάλει στη δίκη προς απόκρουση της αγωγής,  θα έχει προετοιμασθεί και 
προσκομίσει τα σχετικά αποδεικτικά μέσα (βλ. ΕφΑθ 740/1981, ό.π. και Α. 
Σακελλαρόπουλο, Ν.Δίκ. ΙΑ` 648). Η καταγγελία για σπουδαίο λόγο μπορεί να γίνει 
οποτεδήποτε, χωρίς  να τηρηθεί  καμία προθεσμία και έχει άμεσα ενέργεια από τη  
στιγμή που θα λάβει γνώσει ο λήπτης. Πρέπει όμως να γίνει μέσα σε εύλογο χρόνο  
από τότε που ο καταγγείλας πληροφορήθηκε το σπουδαίο λόγο, γιατί διαφορετικά 
μπορεί να θεωρηθεί ως  παραίτηση από το δικαίωμα του (βλ. Απ 810/1974 ΕΕΝ 
42.409), η ότι αποδυναμώθηκε (ΑΠ 683/1963 ΕΕργΔ 23.85). Σπουδαίο λόγο 
συνιστούν τα πραγματικά περιστικά, που, εκτιμούμενα αντικειμενικά  σύμφωνα με 
την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη και σε συνδυασμό με το σύνολο των 
περιστάσεων, κάνουν μη ανεκτή τη συνέχιση της συμβατικής δέσμευσης στον 
καταγγέλλοντα, μέχρι το χρόνο της λήξης της (βλ. ΑΠ 624/1976 ΕΕΝ 35.742, ΑΠ 
1007/1973 ΕΕΝ 33.264, ΑΠ 204/1973 ΕΕΝ 33.264, ΑΠ 204/1973 ΕΕΝ 33.653, ΑΠ 
549/1972 ΕΕΝ 31970). Από πλευράς εργοδότη η σύμβαση μπορεί να καταγγελθεί για  
σπουδαίο λόγο, όταν υπάρχει παράβαση των συμβατικών η νομίμων υποχρεώσεων 
από μέρους του μισθωτού, έστω και αν πρόκειται για παρεπόμενη υποχρέωση, η 
οποία έμμεσα προκύπτει από τη φύση της σύμβασης η το  είδος της εργασίας, όπως 
η παραβάση της υποχρέωσης, η συχνές αδικαιολόγητες απουσίες, υβριστική 
συμπεριφορά  έναντι του εργοδότη η των προϊσταμένων του η και των συναδέλφων 
του, πρόκληση ζημιών, φυγοπονία η έλλειψη της οφειλόμενης επιμέλειας, η 
κλονισμός της εμπιστοσύνης του εργοδότη μεταξύ του συνεργασίας. Στην 
προκείμενη περίπτωση, από τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων και των δύο 
πλευρών (βλ. πρακτικά συνεδρίασης),  όλες τις προσκομιζόμενες ένορκες βεβαιώσεις, 
που έγιναν μετά προηγούμενη  νόμιμη κλήτευση των αντιδίκων (άρθρο 671 παρ.1 
ΚΠολΔ), όλα τα προσκομιζόμενα νομίμως με επίκληση έγγραφα για τη συναγωγή 
δικαστικών τεκμηρίων (άρθρα 340 και 395 ΚΠολΔ), τα διδάγματα της κοινής πείρας 
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(άρθρο 336 παρ.4 ΚΠολΔ) και από τη διαδικασία γενικά, αποδείχθηκαν τα εξής 
πραγματικά περιστατικά: Με την από 12.8.1987 έγγραφη σύμβαση εξαρτημένης 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου και ορισμένου χρόνου, με διάρκεια από 1.10.1987 μέχρι 
30.9.1988, η ενάγουσα προσλήφθηκε από το εναγόμενο ΝΠΔΔ με την επωνυμία 
"Κ.Θ.Β.Ε." για να προσφέρει ως ηθοποιός τις καλλιτεχνικές της υπηρεσίες (βλ. όρο 7 
της σύμβασης) σε ένα η και περισσότερα του ενός καλλιτεχνικά έργα, αφού στην 
παραπάνω σύμβαση δεν αναφέρεται ότι η πρόσληψη της ενάγουσας έγινε για 
συγκεκριμένο έργο, αλλά για καθορισμένο χρονικό διάστημα.  Σύμφωνα με τον υπ` 
αριθ.11 όρο της σύμβασης αυτής, ο ηθοποιός οφείλει να συμμορφώνεται με τις 
νόμιμες αποφάσεις της Διοίκησης, του Διευθυντή των καλλιτεχνικών συνεργατών και 
των προσώπων γενικά που ευθύνονται με τη διεξαγωγή  των παραστάσεων και των 
δοκιμών, δικαιούμενος και αυτός να απολαμβάνει τον ίδιο σεβασμό. Από το τέλος του 
έτους 1987 η ενάγουσα συμμετείχε, ως πρωταγωνίστρια, στις δοκιμές για το 
ανέβασμα του θεατρικού  έργου του ………. "....". Σκηνοθέτης του έργου ήταν ο 
……... και βοηθός του ο ……... Ενώ οι δοκιμές προχωρούσαν, κατά τις 6.2.1988, 
ημέρα  Σάββατο, μετά από κάποιο διάλειμμα, ανακοινώθηκε στους καλλιτέχνες που  
λάμβαναν μέρος σ` αυτές ότι ο σκηνοθέτης κ. …….. δεν μπορεί να συνεχίσει την 
"πρόβα" γιατί έφυγε εκτάκτως στη Βέροια, όπου είναι καλλιτεχνικός διευθυντής. Την 
επομένη ημέρα Κυριακή, το πρωί ο βοηθός σκηνοθέτης τηλεφώνησε στον 
πρωταγωνιστή του έργου κ. ………. και του είπε ότι δεν θα γινόταν "πρόβα" γιατί ο 
σκηνοθέτης έφυγε στην Αθήνα για δουλειές (βλ. σχετικά κατάθεση του μάρτυρα 
……... στα πρακτικά συνεδρίασης). Τη Δευτέρα 8.2.1988 δημοσίευσε στον τύπο 
ανοικτή επιστολή του ανωτέρω σκηνοθέτη, την οποία  απευθύνει προς τον διευθυντή 
του εναγομένου κ. ……….., με την οποία θέτει ζήτημα παραίτησης του αν δεν 
αντικατασταθεί η ενάγουσα, γιατί αυτή, όπως αναφέρεται στην επιστολή, τον 
αναγκάζει όχι να  σκηνοθετήσει "αλλά να  μαζεύει τα κομμάτια και θρύψαλα που θα 
σκορπούσε πάνω στη διαλυτική, καταστροφική, μα και αυτοκαταστροφική της 
μανία", η οποία "σκηνοθετεί πρώτα επί του  εαυτού της με ουρλιαχτά, με μούτζες, με 
κίνηση ασθματική, σε στυλ Βέγγου. Σεραφίνιζε, ρήμαζε το κείμενο με σολοικισμούς  
και λέξεις δικές  της. Ξήλωνε το έργο γενικά, έργο ευαίσθητο, που δεν θέλει πολύ για 
να μετατραπεί σε φαρσοκωμωδία η μελόδραμα. Μέσα σε τούτο τον ορυμαγδό 
ισοπέδωσε τους συναδέλφους της, μετατρέποντας τους σε νευρόσπαστα. 
Κατεδάφισε  το σκηνικό γιατί δεν χωρούσε την κίνηση της, περνώντας ανάμεσα από 
τους τοίχους". Την Τρίτη η ενάγουσα πήγε κανονικά  στο θέατρο για την 
προγραμματισμένη δοκιμή. Εκεί πήγε και ο διευθυντής του εναγομένου ………..., ο 
οποίος, χωρίς ν` αναφερθεί καθόλου στο νόημα της επιστολής που αναφέρθηκε, 
ρώτησε  τους ηθοποιούς αν είναι έτοιμοι για την "πρεμιέρα" του έργου, που 
πλησίαζε, και τους δήλωσε ότι θα συνέχιζε ο ίδιος τις "πρόβες", αφού ο σκηνοθέτης 
θα έλλειπε. Στο διάστημα της εβδομάδας εκείνης ο διευθυντής του εναγομένου 
ζήτησε απ` όλους τους ηθοποιούς του έργου να του αναφέρουν εγγράφως αν 
διαπίστωσαν κάποια παράπονα από μέρους της ενάγουσας κατά  τη διάρκεια των 
δοκιμών που έγιναν και εκείνοι απάντησαν αρνητικά. Συγχρόνως, το δ.σ. του 
εναγομένου, με το από  10.2.1988 έγγραφό του προς την ενάγουσα, της ζήτησε απ` 
όλους τους ηθοποιούς του έργου να του αναφέρουν εγγράφως αν διαπίστωσαν 
κάποια παράπονα από μέρους της ενάγουσας κατά τη διάρκεια των δοκιμών  που 
έγιναν και εκείνοι απάντησαν αρνητικά. Συγχρόνως, το δ.σ. του εναγομένου, με το 
από 10.2.1988 έγγραφο του προς την ενάγουσα, της ζήτησε να καταθέσει εγγράφως 
μέχρι  12.2.1988 τις απόψεις της για την παραπάνω επιστολή του σκηνοθέτη, για την 
οποία πληροφορήθηκε από τον τύπο. Η ενάγουσα παρακάλεσε μέσω της γραμματείας 
του δ.σ. του εναγομένου  να της δοθεί μικρή παράταση της παραπάνω προθεσμίας 
που της τέθηκε, για να δώσει τις εξηγήσεις της γιατί είχε σοβαρούς οικογενειακούς 
λόγους, οι οποίοι την ανάγκαζαν τις ημέρες εκείνες να μεταβεί στην Αθήνα και 
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μάλιστα ζήτησε από τον εκπρόσωπο του "……..." στο δ.σ. του εναγομένου ……….. να 
διαβιβάσει στο δ.σ. σχετική αίτησή της κατά τη συνεδρίαση του της 15.2.1988, το  
οποίο θα συγκαλούνταν για το συγκεκριμένο ζήτημα (βλ. κατάθεση του μάρτυρα  της 
ενάγουσας και ένορκη βεβαίωση του παραπάνω Σ.Τ.). Στη συνέχεια  και ενώ τα 
πράγματα ήταν έτσι, το δ.σ. του εναγομένου, κατά τη συνεδρίαση του της 
15.2.1988, αποφάσισε, χωρίς ν` ακούσει προηγουμένως και τις εξηγήσεις της 
ενάγουσας, να καταγγείλει την εργασιακή σύμβαση της λόγω παράβασης ουσιωδών 
υποχρεώσεων της που απορρέουν  από αυτήν,  γεγονός που της γνωστοποίησε με 
την από 16.2.1988 επιστολή του. Ο παραπάνω λόγος, τον οποίο το εναγόμενο 
πρόβαλε παραδεκτώς ενιστάμενο με δήλωση του που καταχωρήθηκε στα πρακτικά 
συνεδρίασης του Δικαστηρίου αυτού διευκρινίζοντας τον, ότι δηλαδή η ενάγουσα 
παραβίασε ουσιώδες όρους της εργασιακής της σύμβασης γιατί συγκεκριμένα προέβη 
σε "σκηνοθετικές παραβάσεις σε σημείο που να καθίσταται αδύνατη η συνεργασία 
της με το σκηνοθέτη κ. ……... και ότι δήλωσε στον τύπο ότι ο σκηνοθέτης είναι 
ανίκανος ν` ανεβάσει την παράσταση", αποδεικνύεται κατά την κρίση του 
Δικαστηρίου αβάσιμος. Συγκεκριμένα, όπως καταθέτει η μάρτυς του εναγομένου 
………..., οδηγός σκηνής, δηλαδή συντονίστρια της παράστασης από της στιγμή που 
γίνεται η ανάγνωση του έργου, "η ενάγουσα είχε άλλη άποψη από εκείνη του 
σκηνοθέτη για το ρόλο της στο έργο που αναφέρθηκε και κατά τη διάρκεια των 
δοκιμών έκανε προτάσεις σχετικά με την άποψη της. Ακόμη είχε διαφορετική άποψη 
για το σκηνικό  και πρότεινε να γίνουν αλλαγές στη μετάφραση που είχε γίνει από 
τον Π., κρατούσε  μάλιστα στις πρόβες δύο βιβλία μεταφράσεων, μία του ………. και 
μία δική της και διάβαζε  και από τα δύο. Ο σκηνοθέτης ποτέ δεν εξέφρασε  πριν από 
την ανοικτή επιστολή του κανένα  παράπονο, ούτε δημιουργήθηκε  ποτέ μεταξύ τους 
κάποιος έντονος διαπληκτισμός κατά τη διάρκεια των δοκιμών, εκτός από κάποια 
φορά που η ενάγουσα απευθυνόμενη στο σκηνοθέτη του είπε "δεν ξέρεις το έργο, να 
πας να το διαβάσεις" και εκείνος θύμωσε και διέκοψε την πρόβα. Αυτά όμως 
συμβαίνουν σε μία πρόβα". Η ίδια μάρτυς καταθέτει ότι ανάφερε στον προϊστάμενο 
της ότι το έργο αυτό "δεν πάει", γιατί περίμενε από  μέρα σε μέρα να δημιουργηθούν 
προβλήματα με την ενάγουσα. Σε κανένα όμως μέρος της κατάθεσης της δεν 
αναφέρει ότι  δημιουργήθηκαν αυτά τα προβλήματα που περίμενε, τουλάχιστον 
τέτοια προβλήματα που να συνιστούν ουσιώδεις παραβάσεις της εργασιακής 
σύμβασης της ενάγουσας και να δικαιολογούν καταγγελία  της για σπουδαίο λόγο, με 
την έννοια που αναφέρθηκε στην αρχή παρούσας, λαμβανομένων υπόψη των 
συγκεκριμένων  περιστατικών, δηλαδή του είδους της εργασίας, της κοινωνικής 
θέσης του εργαζομένου αλλά και της ειδικής θέσης του στην εργασία του. Και αυτό 
γιατί συγκεκριμένα η ενάγουσα είναι, όπως προκύπτει από όλα τα παραπάνω 
αποδεικτικά μέσα που αναφέρθηκαν και άλλωστε δεν αμφισβητεί καθόλου το 
εναγόμενο, γνωστή καταξιωμένη πρωταγωνίστρια του ελληνικού θεάτρου, που έχει 
απλώς και μόνο ταλέντο αλλά και άποψη για τους ρόλους που ανεβάζει και προτάσεις 
για το πώς θ` αγγίξει ευστοχότερα το κοινό το μήνυμα που θέλει να δώσει ο 
σκηνοθέτης, δηλαδή "ο αρχιτέκτονας" του έργου με την καθοδήγηση του οποίου 
πρέπει κάθε θεατρικός ηθοποιό να "χτίσει" μέσα του το ρόλο του από την αρχή ως το 
τέλος. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι στο θέατρο  γίνεται συλλογική δουλειά, όπου ο 
σκηνοθέτης είναι "δημιουργός ερεθισμού πνευματικής περιέργειας. Η απόδοση του 
ηθοποιού είναι συνδεδεμένη  με την απόδοση του συνόλου, όπου ο ίδιος καλός 
ηθοποιός, αν αναγκαστεί να βρεθεί σ` άλλο κλίμα, μπορεί να αποδώσει λιγότερο" 
(βλ. Κάρολο Κουν, Κάνουμε θέατρο  για την ψυχής μας). "Στον κινηματογράφο  ο 
σκηνοθέτης αρκετά συχνά επωμίζεται πράγματα που αντιτίθενται στις  επιθυμίες του 
ηθοποιού. Στο θέατρο, αντίθετα, πρέπει να καταλαβαίνει κάθε στιγμή  τις ιδέες που 
χτίζουν ένα πρόσωπα: είναι ο μόνος τρόπος φυσικός γιατί στο θέατρο τίποτε δεν 
γίνεται επί παραγγελία η τέχνη αυτή δηλώνει με τη μεταφορά, το ρυθμό, και 
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στιχουργική με τη δική της προίκα.... ο θεατρικός ηθοποιός, αντίθετα με τον 
κινηματογραφικό, έχει τη δυνατότητα ν` αποφασίσει για τον τόνο, την ένταση , το 
ύφος της ερμηνείας, γιατί  γνωρίζει από την αρχή όλα τα συστατικά που θ` 
απαρτίσουν αυτό.... πρέπει να έχει απόλυτη ελευθερία, εφόσον ξεκαθαρίσει, πριν 
αρχίσει το γύρισμα, ότι η σύλληψη του έργου (από το σκηνοθέτη) τον δεσμεύει 
ολοκληρωτικά.... Στο θέατρο, όπως παρατήρησε κάποτε με εμβρίθεια ο Κλάϊστ, η 
ηθοποιία είναι σαν να σμιλεύεις χιόνι. Ο ηθοποιός έχει εκεί την ευτυχία να επικοινωνεί 
με το κοινό του σε στιγμές έμπνευσης. Η παράσταση υπάρχει μόνο ενόσω ο ηθοποιός 
δημιουργεί πάνω στη σκηνή, όταν  είναι παρών, όταν είναι, υπάρχει δρα - ζωντανώς, 
σωματικώς και πνευματικώς. Χωρίς ηθοποιό δεν υπάρχει και θέατρο... Έργο του 
σκηνοθέτη, εκτός  των άλλων, είναι να κάνει τον ηθοποιό να βρεθεί στην 
απαιτούμενη για το ρόλο του διαιτητική κατάσταση και ..... φυσικά κάθε τρόπο" (βλ. 
Αντρέϊ Ταρκόφσκι, Σμιλεύοντας το χρόνο, σε μετάφραση του Σεραφείμ Βελέντζα, 
από  τις εκδόσεις "Νεφέλη"). Και αυτό δεν γίνονται όταν ο ηθοποιός και πολύ 
περισσότερο ο πρωταγωνιστής είναι απλώς ένα εκτελεστικό όργανο που υπακούει 
τυφλά  στις οδηγίες του σκηνοθέτη χωρίς να έχει δική του άποψη, αρκεί βέβαια να 
την προτείνει μέσα στα πλαίσια διαλόγου και δημιουργικής συνεργασίας, χωρίς να 
επιχειρεί να την επιβάλει "ετσιθελικά", αλλοιώνοντας τη σύλληψη του σκηνοθέτη για 
το συγκεκριμένο έργο, που άλλωστε φέρει και την προσωπική του σφραγίδα-
υπογραφή. Κατά τέτοιο, που θα μπορούσε να συνιστά παράβαση ουσιώδους 
υποχρέωσης της σύμβασης της ενάγουσας, δεν προέκυψε από κανένα αποδεικτικό 
μέσο ότι έγινε. Η ενάγουσα βέβαια είχε κάποιες  απόψεις διαφορετικές για το 
"δόσιμο" που έργου, τις οποίες και πρότεινε κατά τη διάρκεια των δοκιμών που 
έγιναν, πράγμα άλλωστε που έκανε συχνότερα ο συμπρωταγωνιστής της ………. (βλ. 
κατάθεση του ίδιου στα πρακτικά συνεδρίασης), εντονότερα ίσως και με μεγαλύτερο 
ζήλο από άλλους συναδέλφους της, τάση της ενάγουσας, που, όπως προέκυψε, 
γνώριζε  το εναγόμενο κατά την πρόσληψη της, αφού αυτή είναι πολύ γνωστή στους 
καλλιτεχνικούς κύκλους "αυτά όμως", όπως καταθέτει η μάρτυρας που εναγομένου 
και αναφέρθηκε ήδη, "συμβαίνουν  στο θέατρο", χωρίς να θεωρούνται ότι συνιστούν 
παρεμβάσεις στο έργο του σκηνοθέτη, ο οποίος άλλωστε, όπως προέκυψε, πότε, πριν 
από  τη δημοσίευση της επιστολής του που αναφέρθηκε, δεν έθεσε ζήτημα 
αδυναμίας συνεργασίας με την ενάγουσα, η οποία, προφανώς με τη δική του 
συναίνεση, ερμήνευσε  το ρόλο της από δύο βιβλία μεταφραστών, αφού καθόλου 
δεν προέκυψε το αντίθετο. Αναφορικά δε με τον ισχυρισμό  του εναγομένου, ότι της 
επιστολής του σκηνοθέτη που αναφέρθηκε, ότι αυτός είναι "ανίκανος ν` ανεβάσει 
την παράσταση", αυτός (ο ισχυρισμός) καθόλου δεν προέκυψε. Τέλος, ο ισχυρισμός- 
ένσταση του εναγομένου για καταχρηστική από μέρους της ενάγουσας άσκηση της 
αγωγής της γιατί της ενάγουσας άσκηση της αγωγής της γιατί "είναι γενικώς καλή 
ηθοποιός και δεν θέλει να βρει άλλη εργασία", πρέπει ν` απορριφθεί ως μη νόμιμος, 
γιατί τα εκτιθέμενα πραγματικά περιστατικά δεν συνιστούν καταχρηστική άσκηση 
δικαιώματος κατά την έννοια  του άρθρου 281 ΑΚ. Με βάση τα περιστατικά αυτά 
πρέπει να γίνει δεκτή η ένδικη αγωγή, θα αναγνωρισθεί η ακυρότητα της γενόμενης 
καταγγελίας της εργασιακής σύμβασης της ενάγουσας και να υποχρεωθεί το 
εναγόμενο να καταβάλει ως αποζημίωση στην ενάγουσα τις  αποδοχές που θα 
έπαιρνε αυτή αν η σύμβαση της συνεχιζόταν μέχρι τη συμφωνημένη λήξη της και 
συγκεκριμένα το ποσό των 914.175 δραχμών (121.890Χ7,5 μήνες), δεδομένου ότι 
και το εναγόμενο δεν αμφισβητεί καθόλου το ύψος των μηνιαίων αποδοχών της, με 
το νόμιμο τόκο από το τέλος κάθε μήνα που αυτές έγιναν απαιτητές, να καταδικασθεί 
δε το εναγόμενο, αφού ηττήθηκε, στην πληρωμή  των δικαστικών εξόδων της 
ενάγουσας (άρθρο 176 ΚΠολΔ). 
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