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ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΗΣ 

ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ 
 
 Λόγω των προβληµάτων που προέκυψαν από τις δυσµενείς καιρικές 
συνθήκες καθιστώντας αδύνατη την µετάβαση των εργαζοµένων στους 
χώρους δουλειάς, η ΓΣΕΕ εξέδωσε σχετική εγκύκλιο µε την οποία ενηµερώνει 
τους εργαζόµενους για τις αποδοχές κατά τις ηµέρες αυτές. 
 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 
 

 
  Η Εγκύκλιος έχει ως εξής: 

 

Γ.Σ.Ε.Ε. 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  υπ’ αριθµ. 1    Αθήνα, 24/01/2006 
  

 
Θέµα: Αποδοχές ηµερών απουσίας λόγω έκτακτης κακοκαιρίας 

 
Συνάδελφοι, 
 

 Με αφορµή πολλά ερωτήµατα εργαζοµένων προς τη Νοµική 
Υπηρεσία της Γ.Σ.Ε.Ε., για το αν οφείλεται ο µισθός για τις ηµέρες 
της πρόσφατης κακοκαιρίας, η Γ.Σ.Ε.Ε. ενηµερώνει τους 
εργαζόµενους που δεν κατάφεραν να προσέλθουν στην εργασία 
τους, ότι δικαιούνται κανονικά της αποδοχές τους για τις ηµέρες 
αυτές, αρκεί να έχει προηγηθεί τουλάχιστον δεκαήµερη πραγµατική 
εργασία στον εργοδότη τους. 

 Το δικαίωµα αυτό θεµελιώνεται όχι µόνο όταν η 
επιχείρηση λειτούργησε κανονικά και κάποιος εργαζόµενος 

δεν κατόρθωσε να µεταβεί στην εργασία του. 

 Οι αποδοχές των ηµερών αυτών οφείλονται από τον 
εργοδότη ακόµη και όταν η επιχείρηση δεν λειτούργησε παρά την 
αντίθετη άποψη της σχετικής εγκυκλίου, που διαθέτουν οι 
Επιθεωρήσεις Εργασίας, ειδικά για την περίπτωση που οι 
επιχειρήσεις παρέµειναν κλειστές. 

Η διακοπή των συγκοινωνιών εξαιτίας της σφοδρής 
χιονόπτωσης και η επικινδυνότητα των δρόµων στους 
συγκεκριµένους Νοµούς της χώρας, αποτελεί τυπική περίπτωση 
σπουδαίου λόγου, που δικαιολογεί, σύµφωνα µε την καλή πίστη, 
τη µη παροχή της εργασίας.  

Κατά το άρθρο 657 του Αστικού Κώδικα, αν ο εργαζόµενος 
εµποδίζεται να προσφέρει την εργασία του για σπουδαίο λόγο που 



δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά του, διατηρεί την αξίωσή του στις 
αποδοχές, τις οποίες ο εργοδότης οφείλει να καταβάλλει, εκτός της 
περίπτωσης που έχει απασχολήσει τον εργαζόµενο λιγότερες από 
δέκα ηµέρες. 

Είναι αδιάφορο αν ο σπουδαίος λόγος αναφέρεται στο 
πρόσωπο του εργαζοµένου και γενικότερα στη δική του «σφαίρα» 
ή βρίσκεται έξω από την σφαίρα του π.χ. διακοπή των 
συγκοινωνιών (βλ. Κουκιάδη, Εργατικό ∆ίκαιο, Ατοµικές 
Εργασιακές σχέσεις, σελ.532). 

Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι στη συγκεκριµένη 
περίπτωση έχει εφαρµογή το άρθρο 657 του Αστικού Κώδικα για 
ανυπαίτια αδυναµία παροχής της εργασίας, το οποίο µαζί µε το 
άρθρο 658 Α.Κ. καθιερώνουν για την σύµβαση εξαρτηµένης 
εργασίας, εξαίρεση από τον κανόνα της κοινής απαλλαγής, που 
ισχύει για τις αµφοτεροβαρείς συµβάσεις (Α.Κ. 380). 

Όσον αφορά στη λειτουργία της επιχείρησης από τον 
εργοδότη, η ασυνήθης χιονόπτωση όπως και µια κατακλυσµιαία 
βροχή δεν αποτελούν γεγονότα ανωτέρας βίας, µε µία πιθανή 
εξαίρεση τις υπαίθριες εργασίες, όπου πρέπει να συνεκτιµηθούν 
όλες οι περιστάσεις, δεδοµένου ότι δεν ήταν απρόβλεπτο γεγονός 
ούτε απολύτως ακαταµάχητο, σύµφωνα µε τους κανόνες της 
κοινής πείρας, την οποία µπορεί να υπολογίσει ο εργοδότης. 

Ο εργοδότης µπορούσε να εκτιµήσει την επερχόµενη και 
προαναγγελθείσα χιονόπτωση και να λάβει µέτρα άκρας 
επιµέλειας και σύνεσης, όπως προβλέπει η Νοµολογία, για να 
παραµείνει σε λειτουργία η επιχείρησή του, παρά τις δυσκολίες. 

Το γεγονός ότι κάποιες επιχειρήσεις ήταν κλειστές οφείλεται 
κυρίως στην εκτίµηση των εργοδοτών ότι δεν θα υπήρχε επαρκής 
πελατεία ή (και) προσέλευση των εργαζοµένων. 

Ενδεχόµενη απαλλαγή του εργοδότη από την υποχρέωση 
για καταβολή του µισθού του εργαζοµένου, του οποίου η εργασία 
προσωρινά µαταιώθηκε, καταλήγει, σε τελευταία ανάλυση, σε 
µετάθεση του κινδύνου από τα «τυχηρά», που από τη φύση της 
σύµβασης εργασίας (διάρκεια, προσωπική σχέση, διευθυντικό 
δικαίωµα), φέρει ο εργοδότης, στους ώµους του εργαζοµένου. 

Η επιθυµία όµως του νοµοθέτη είναι αντίθετη και προβλέπει 
ρητώς ότι ο εργαζόµενος πρέπει να διατηρήσει σε τέτοιες 
περιπτώσεις τα µέσα για την συντήρησή του, ως εκδήλωση 
πρόνοιας γι΄ αυτόν, µε την αναγκαστικού δικαίου ρύθµιση του 
άρθρου 656 του Αστικού Κώδικα. 

Σύµφωνα, λοιπόν και µε το άρθρο 656, ο εργαζόµενος έχει 
δικαίωµα να απαιτήσει τον µισθό, µη υποχρεούµενος σε παροχή 
της εργασίας σε άλλο χρόνο, δεδοµένου ότι δεν θεωρούµε ότι η 
χιονόπτωση συνιστούσε γεγονός ανωτέρας βίας, που καθιστούσε 



για τον εργοδότη αδύνατη την αποδοχή της εργασίας από τον 
εργαζόµενο.  

 

Με συναδελφικούς χαιρετισµούς 

         Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                         Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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