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∆ΕΚΑΤΟ ΟΓ∆ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
 

Άρθρο 648 
Έννοια 

 
Με τη σύµβαση εργασίας ο εργαζόµενος έχει υποχρέωση να παρέχει, για ορισµένο ή αόριστο 
χρόνο, την εργασία του στον εργοδότη και αυτός να καταβάλει το συµφωνηµένο µισθό. 
Σύµβαση εργασίας υπάρχει και όταν ο µισθός υπολογίζεται κατά µονάδα της παρεχόµενης 
εργασίας ή κατ' αποκοπή, αρκεί ο εργαζόµενος να προσλαµβάνεται ή να απασχολείται για 
ορισµένο ή για αόριστο χρόνο. 
 
 

Άρθρο 649 
 

Αν η εργασία κατά τις συνηθισµένες περιστάσεις παρέχεται µόνο µε µισθό, λογίζεται ότι έχει 
σιωπηρά συµφωνηθεί µισθός. 
 
 

Άρθρο 650 
 

Εκείνος που έχει άδεια της αρχής ή που προσφέρεται δηµόσια να διεξάγει υποθέσεις ή που 
διεξάγει κατ' επάγγελµα υποθέσεις, λογίζεται ότι αποδέχτηκε την πρόταση για σύµβαση 
τέτοιας εργασίας, αν δεν την αποκρούσει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση. 
 
 

Άρθρο 651 
Προσωπική φύση της σχέσης 

 
Αν δεν προκύπτει κάτι άλλο από τη συµφωνία ή από τις περιστάσεις, ο εργαζόµενος οφείλει 
να εκτελέσει αυτοπροσώπως την υποχρέωσή του και η αξίωση του εργοδότη στην εργασία 
είναι αµεταβίβαστη. 
 
 

Άρθρο 652 
Υποχρεώσεις του εργαζοµένου 

 
Ο εργαζόµενος οφείλει να εκτελέσει µε επιµέλεια την εργασία που ανέλαβε και ευθύνεται για 
τη ζηµία που προξενείται στον εργοδότη από δόλο ή από αµέλειά του. 
Ο βαθµός της επιµέλειας, για την οποία ευθύνεται ο εργαζόµενος, κρίνεται µε βάση τη 
σύµβαση, ενόψει της µόρφωσης ή των ειδικών γνώσεων που απαιτούνται για την εργασία, 
καθώς και των ικανοτήτων και των ιδιοτήτων του εργαζοµένου που ο εργοδότης γνώριζε ή 
όφειλε να γνωρίζει. 
 
 

Άρθρο 653 
Υποχρεώσεις του εργοδότη 

 
Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να καταβάλει το συµφωνηµένο ή το συνηθισµένο µισθό. 
 
 

Άρθρο 654 
 

Αν ο µισθός συνίσταται ολικά ή κατά ένα µέρος σε ποσοστό από τα κέρδη, ο εργοδότης έχει 
υποχρέωση να παρέχει στον εργαζόµενο ή αντί γι' αυτόν σε πρόσωπο που εκλέγουν τα µέρη 



ή το δικαστήριο, τις αναγκαίες πληροφορίες για τα κέρδη και τις ζηµίες και, εφόσον απαιτείται, 
έχει υποχρέωση να επιδείξει τα λογιστικά βιβλία. 
 
 

Άρθρο 655 
Πότε καταβάλλεται ο µισθός 

 
Αν δεν υπάρχει αντίθετη συµφωνία ή συνήθεια, ο µισθός καταβάλλεται µετά την παροχή της 
εργασίας και, αν υπολογίζεται κατά ορισµένα διαστήµατα κατά τη διάρκεια της σύµβασης, 
καταβάλλεται στο τέλος καθενός απ' αυτά. Σε κάθε περίπτωση µόλις λήξει η σύµβαση γίνεται 
απαιτητός ο µισθός που αντιστοιχεί στο χρόνο έως τη λήξη. Σε εργασία κατά µονάδα ή κατ' 
αποκοπή ο εργαζόµενος έχει δικαίωµα στις προκαταβολές που δικαιολογούνται από τις 
περιστάσεις ανάλογα µε την εργασία που έχει προσφέρει και τις δαπάνες που τυχόν έκανε. 
 
 

Άρθρο 656 
Υπερηµερία του εργοδότη 

 
Αν ο εργοδότης έγινε υπερήµερος ως προς την αποδοχή της εργασίας ή αν η αποδοχή της 
εργασίας είναι αδύνατη από λόγους που τον αφορούν και δεν οφείλονται σε ανώτερη βία, ο 
εργαζόµενος έχει δικαίωµα να απαιτήσει το µισθό, χωρίς να είναι υποχρεωµένος να παράσχει 
την εργασία σε άλλο χρόνο. Ο εργοδότης όµως έχει δικαίωµα να αφαιρέσει από το µισθό 
καθετί που ο εργαζόµενος ωφελήθηκε από τη µαταίωση της εργασίας ή από την παροχή της 
αλλού. 
 
 

Άρθρο 657 
Λόγοι που εµπόδισαν τον εργαζόµενο 

 
Ο εργαζόµενος διατηρεί την αξίωσή του για το µισθό, αν ύστερα από δεκαήµερη τουλάχιστον 
παροχή εργασίας εµποδίζεται να εργαστεί από σπουδαίο λόγο που δεν οφείλεται σε 
υπαιτιότητά του. 
Ο εργοδότης έχει δικαίωµα να αφαιρέσει από το µισθό τα ποσά που εξαιτίας του εµποδίου 
καταβλήθηκαν στον εργαζόµενο από ασφάλιση υποχρεωτική κατά το νόµο. 
 
 

Άρθρο 658 
 
Το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο διατηρείται, σύµφωνα µε το προηγούµενο άρθρο, η 
αξίωση για το µισθό σε περίπτωση εµποδίου, δεν µπορεί να υπερβεί τον ένα µήνα, αν το 
εµπόδιο εµφανίστηκε ένα τουλάχιστον έτος µετά την έναρξη της σύµβασης, και το µισό µήνα 
σε κάθε άλλη περίπτωση. Η αξίωση για το διάστηµα αυτό υπάρχει και αν ακόµη ο εργοδότης 
κατάγγειλε τη µίσθωση επειδή το εµπόδιο του παρείχε το δικαίωµα αυτό. 
 
 

Άρθρο 659 
Εργασία πέρα από τη συµφωνηµένη 

 
Αν παρουσιαστεί ανάγκη για εργασία πέρα από τη συµφωνηµένη ή τη συνηθισµένη, ο 
εργαζόµενος έχει υποχρέωση να την παράσχει, αν είναι σε θέση να το κάνει και η άρνησή του 
θα ήταν αντίθετη µε την καλή πίστη. 
Ο εργαζόµενος έχει δικαίωµα για την πρόσθετη αυτή εργασία σε συµπληρωµατική αµοιβή, 
που κανονίζεται ανάλογα µε το συµφωνηµένο µισθό και µε τις ειδικές περιστάσεις. 
 
 

Άρθρο 660 
Ασθένεια του εργαζοµένου 

 
Ο εργοδότης σε περίπτωση ασθένειας του εργαζοµένου που έχει προσληφθεί και ζει µαζί του, 
έχει υποχρέωση να του παρέχει, ενόσω διαρκεί η σύµβαση, περίθαλψη και ιατρική αντίληψη 



στο σπίτι ή και σε νοσοκοµείο έως ένα µήνα, αν η ασθένεια παρουσιάστηκε τουλάχιστον ένα 
έτος µετά την έναρξη της σύµβασης, και έως δέκα ηµέρες, αν η ασθένεια παρουσιάστηκε µετά 
τρεις µήνες από την έναρξη της σύµβασης. Ο εργοδότης έχει δικαίωµα να καταλογίσει τις 
δαπάνες στο µισθό που οφείλει για το χρόνο που διαρκεί η ασθένεια. 
Η υποχρέωση του εργοδότη δεν υπάρχει, αν η ασθένεια οφείλεται σε δόλο ή σε βαριά αµέλεια 
του εργαζοµένου ή από την εισαγωγή του σε νοσοκοµείο ως ασφαλισµένου υποχρεωτικά για 
την περίπτωση ασθένειας. 
 
 

Άρθρο 661 
 
Ο εργοδότης έχει τις υποχρεώσεις του προηγούµενου άρθρου και αν ακόµη, έχοντας εξαιτίας 
της ασθένειας τέτοιο δικαίωµα, καταγγείλει τη σύµβαση. 
 
 

Άρθρο 662 
Ασφάλεια και υγιεινή των χώρων εργασίας 

 
Ο εργοδότης οφείλει να διαρρυθµίζει τα σχετικά µε την εργασία και µε το χώρο της καθώς και 
τα σχετικά µε τη διαµονή, τις εγκαταστάσεις και τα µηχανήµατα ή εργαλεία, έτσι ώστε να 
προστατεύεται η ζωή και η υγεία του εργαζοµένου. 
 
 

Άρθρο 663 
 
Αν ο εργαζόµενος έχει προσληφθεί και ζει στην κατοικία του εργοδότη, αυτός έχει υποχρέωση 
να διαρρυθµίζει τα σχετικά µε το χώρο της διαµονής και του ύπνου, καθώς και τα σχετικά µε 
την περίθαλψη και µε το χρόνο εργασίας και ανάπαυσης, έτσι ώστε να εξασφαλίζονται η υγεία 
και η ηθική, καθώς και η άσκηση των θρησκευτικών και των πολιτικών καθηκόντων του 
εργαζοµένου. 
 
 

Άρθρο 664 
Συµψηφισµός ή κρατήσεις του µισθού 

 
Ο εργοδότης δεν µπορεί να συµψηφίσει οφειλόµενο µισθό µε απαίτησή του κατά του 
εργαζοµένου εφόσον ο µισθός αυτός είναι απολύτως αναγκαίος για την διατροφή του 
εργαζοµένου και της οικογένειάς του. 
Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για το συµψηφισµό µε απαίτηση που έχει ο εργοδότης λόγω 
ζηµίας που του προξένησε ο εργαζόµενος µε δόλο κατά την εκτέλεση της σύµβασης 
εργασίας. 
Ο µισθός, εφόσον δεν υπόκειται σε συµψηφισµό, είναι και ακατάσχετος. 
 
 

Άρθρο 665 
 
Στην περίπτωση που συµφωνήθηκαν κρατήσεις από το µισθό, αν δεν συµφωνήθηκε 
διαφορετικά θεωρείται ότι έγιναν για την κάλυψη ενδεχόµενης ζηµίας του εργοδότη. Τέτοιες 
κρατήσεις είναι ισχυρές µόνο στο µέτρο του προηγούµενου άρθρου και είναι τοκοφόρες 
αφότου έγιναν. 
 
 

Άρθρο 666 
Παροχή άδειας 

 
Ο εργοδότης αν η εργασία εξαντλεί εντελώς ή σηµαντικά τις παραγωγικές δυνάµεις του 
εργαζοµένου, έχει υποχρέωση να του δίνει κάθε χρόνο άδεια για δέκα τουλάχιστον συνεχείς 
ηµέρες, αν η συµβατική σχέση υπάρχει χωρίς διακοπή ήδη από ένα χρόνο, για δεκαπέντε 
ηµέρες αν η σχέση υπάρχει από πέντε χρόνια και για είκοσι ηµέρες αν η σχέση υπάρχει από 
δεκαπέντε χρόνια. 



Κατά τη διάρκεια της άδειας ο εργαζόµενος έχει δικαίωµα στο µισθό. 
 
 

Άρθρο 667 
 
Η άδεια του προηγούµενου άρθρου δίνεται στην κατάλληλη, ενόψει των συνθηκών της 
εργασίας, εποχή. Στο χρόνο της άδειας δεν υπολογίζεται ο χρόνος που ο εργαζόµενος 
εµποδίζεται να εργαστεί, αλλά έχει δικαίωµα στο µισθό. 
Ο εργοδότης δεν έχει υποχρέωση να δώσει άδεια, από τότε που ο εργαζόµενος κατάγγειλε τη 
σύµβαση. 
 
 

Άρθρο 668 
∆ικαίωµα στις εφευρέσεις 

 
Οι εφευρέσεις που έγιναν από τον εργαζόµενο κατά την εκτέλεση της εργασίας ανήκουν σ' 
αυτόν, εκτός αν αποτελούν το αντικείµενο της εργασίας που του έχει ανατεθεί ή αν ο 
εργοδότης επιφύλαξε για τον εαυτό του το δικαίωµα σ' αυτές. Σε περίπτωση τέτοιας 
επιφύλαξης του εργοδότη, ο εργαζόµενος έχει δικαίωµα σε ιδιαίτερη εύλογη αµοιβή. 
 
 

Άρθρο 669 
Λήξη της σύµβασης 

 
Η σύµβαση εργασίας παύει αυτοδικαίως, όταν λήξει ο χρόνος για τον οποίο συνοµολογήθηκε. 
Σύµβαση εργασίας που η διάρκειά της δεν ορίστηκε ούτε και συνάγεται από το είδος και το 
σκοπό της εργασίας, λύνεται ύστερα από καταγγελία καθενός από τα µέρη. Αν δεν ορίζεται 
διαφορετικά στο νόµο ή στη σύµβαση, η καταγγελία πρέπει να γίνει πριν από δεκαπέντε 
ηµέρες και επιφέρει τη λύση µετά την παρέλευση αυτής της προθεσµίας. ∆εν µπορεί να 
συµφωνηθεί υπέρ του εργοδότη προθεσµία συντοµότερη από τη νόµιµη. 
 
 

Άρθρο 670 
 
Η σύµβαση εργασίας που η διάρκειά της ορίζεται για ολόκληρη τη ζωή ενός προσώπου ή 
υπερβαίνει την πενταετία µπορεί, όταν περάσουν πέντε χρόνια, να καταγγελθεί από τον 
εργαζόµενο οποτεδήποτε, αφού τηρηθεί εξάµηνη προθεσµίας καταγγελίας. 
 
 

Άρθρο 671 
Σιωπηρή ανανέωση 

 
Η σύµβαση εργασίας που συνοµολογήθηκε για ορισµένο χρόνο λογίζεται πως ανανεώθηκε 
για αόριστο χρόνο, αν µετά τη λήξη του χρόνου της ο εργαζόµενος εξακολουθεί την εργασία 
χωρίς να εναντιώνεται ο εργοδότης. 
 
 

Άρθρο 672 
Καταγγελία για σπουδαίο λόγο 

 
Καθένα από τα µέρη έχει δικαίωµα σε κάθε περίπτωση να καταγγείλει οποτεδήποτε τη 
σύµβαση για σπουδαίο λόγο, χωρίς να τηρήσει προθεσµία. Το δικαίωµα αυτό δεν µπορεί να 
αποκλειστεί µε συµφωνία. 
 
 

Άρθρο 673 
 
Αν ο σπουδαίος λόγος, για τον οποίο έγινε η καταγγελία, συνίσταται ή οφείλεται σε αθέτηση 
της σύµβασης, εκείνος που την αθέτησε έχει υποχρέωση σε αποζηµίωση. 
 



 
Άρθρο 674 

 
Αν ο σπουδαίος λόγος, για τον οποίο ο εργοδότης έκανε την καταγγελία, οφείλεται σε 
µεταβολή των προσωπικών ή των περιουσιακών του σχέσεων, το δικαστήριο µπορεί, κατά 
την κρίση του, να επιδικάσει στον εργαζόµενο εύλογη αποζηµίωση. 
 
 

Άρθρο 675 
Θάνατος του ενός 

 
Η σύµβαση εργασίας λύνεται µε το θάνατο του εργαζοµένου. 
Με το θάνατο του εργοδότη η σύµβαση λύνεται µόνο όταν τα µέρη απέβλεψαν κυρίως στο 
πρόσωπό του. Σ' αυτή την περίπτωση το δικαστήριο µπορεί, κατά την κρίση του, να 
επιδικάσει στον εργαζόµενο εύλογη αποζηµίωση. 
 
 

Άρθρο 676 
Εµπιστευτικές εργασίες 

 
Σύµβαση εµπιστευτικών ελευθέριων εργασιών, στην οποία ο εργαζόµενος δεν τελεί σε διαρκή 
σχέση µε πάγιο µισθό, µπορεί να καταγγελθεί από τον εργοδότη και χωρίς σπουδαίο λόγο. 
Το ίδιο δικαίωµα έχει και ο εργαζόµενος, που όµως ευθύνεται σε αποζηµίωση, αν καταγγείλει 
άκαιρα τη σύµβαση. 
 
 

Άρθρο 677 
Άδειες για ανεύρεση άλλης εργασίας 

 
Όταν καταγγελθεί η σύµβαση, ο εργαζόµενος έχει δικαίωµα να ζητήσει τον αναγκαίο ελεύθερο 
χρόνο για να βρει άλλη εργασία, εφόσον δεν του µένει διαφορετικά κατάλληλος χρόνος γι' 
αυτό το σκοπό. 
 
 

Άρθρο 678 
Πιστοποιητικό εργασίας 

 
Κατά τη λήξη της σύµβασης ο εργαζόµενος µπορεί να απαιτήσει από τον εργοδότη 
πιστοποιητικό για το είδος και τη διάρκεια της εργασίας του. Μόνον αν το ζητήσει ειδικά ο 
εργαζόµενος, βεβαιώνεται και η ποιότητα της εργασίας του και η διαγωγή του. 
 
 

Άρθρο 679 
Παραίτηση του εργαζοµένου από δικαιώµατά του 

 
Είναι άκυρη η συµφωνία µε την οποία περιορίζονται τα δικαιώµατα του εργαζοµένου από τα 
άρθρα 656 έως 658, 659 παρ. 2 έως 667, 668 εδ. 2. 670, 674, 677 και 678. 
 
 

Άρθρο 680 
Συλλογική σύµβαση εργασίας 

 
Με σύµβαση ανάµεσα σε εργοδότες ή ένωση εργοδοτών και σε εργαζοµένους ή ένωση 
εργαζοµένων (συλλογική σύµβαση εργασίας) µπορούν να καθορίζονται σύµφωνα µε τις 
σχετικές διατάξεις του νόµου, οι όροι µε τους οποίους θα συνοµολογούνται οι επιµέρους 
συµβάσεις εργασίας των ατόµων ή των ενώσεων που υποβάλλονται στη συλλογική σύµβαση. 
Η συλλογική σύµβαση απαιτείται να καταρτιστεί εγγράφως. 
Οι όροι των επιµέρους συµβάσεων εργασίας, που είναι αντίθετοι µε τη συλλογική σύµβαση 
είναι άκυροι, εφόσον δεν είναι ευνοϊκότεροι για τον εργαζόµενο, και στη θέση τους ισχύουν οι 
όροι της συλλογικής σύµβασης. 


