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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ 

 

Θέµα: «Επίσχεση εργασίας σε περίπτωση υπερηµερίας του εργοδότη ως προς την 
καταβολή του µισθού» 

 

Α. Αιτιολογική Έκθεση 

Όπως γίνεται δεκτό νοµολογιακά, από τον συνδυασµό των άρθρων 325, 329, 353, 

648 και 656 του Αστικού Κώδικα, προκύπτει ότι, όταν ο εργαζόµενος έχει ληξιπρόθεσµη 

αξίωση κατά του εργοδότη σχετική µε την παροχή της εργασίας του (κατ’ εξοχήν για την 

καταβολή του µισθού), δικαιούται, ασκώντας το δικαίωµα επίσχεσης της εργασίας του, να 

αρνηθεί την εκπλήρωση της δικής του παροχής, απέχοντας από την εργασία του, έως 

ότου ο εργοδότης εκπληρώσει την υποχρέωση που τον βαρύνει (ενδεικτικά ΑΠ 324/2017 

ΤΝΠ Νόµος). 

Ωστόσο, διαπιστώνεται ολοένα και εντονότερα η τάση αµφισβήτησης της 

νοµιµότητας άσκησης του δικαιώµατος επίσχεσης, η οποία σε ορισµένες περιπτώσεις έχει 

οδηγήσει στην κρίση ότι η άσκηση του δικαιώµατος επίσχεσης δεν είναι απλώς 

καταχρηστική αλλά συνιστά σιωπηρή δήλωση βούλησης του εργαζοµένου να λύσει τη 

σύµβαση εργασίας, εκλαµβάνεται δηλαδή ως σιωπηρή εκ µέρους του εργαζοµένου 

καταγγελία αυτής, µε όλες τις δυσµενείς συνέπειες που αυτή συνεπάγεται, όπως λ.χ. η µη 

καταβολή αποζηµίωσης απόλυσης (ενδεικτικά ΑΠ 117/2017 ΤΝΠ Νόµος). Η τάση αυτή 

έχει ως αποτέλεσµα να επιρρίπτονται σε βάρος των απλήρωτων εργαζοµένων οι 

επιχειρηµατικοί κίνδυνοι που ανέκαθεν ανήκαν στη σφαίρα ευθύνης των εργοδοτών και να 

περιορίζονται σηµαντικά τα δικαιώµατα των εργαζοµένων. 

Με την προτεινόµενη διάταξη θεσπίζεται ρητά ο κανόνας ότι η άσκηση του 

δικαιώµατος επίσχεσης του εργαζοµένου, σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής 
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δεδουλευµένων αποδοχών, δεν µπορεί να θεωρηθεί από τον εργοδότη ως οικειοθελής 

αποχώρηση του εργαζοµένου από την εργασία του ή ως σιωπηρή καταγγελία της 

σύµβασης ή σχέσης εργασίας από αυτόν. Εξασφαλίζεται, έτσι, ένα minimum προστασίας 

για τους εργαζοµένους, οι οποίοι έχουν ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις κατά των εργοδοτών 

για την καταβολή δεδουλευµένων αποδοχών. 

 

Β. Προσθήκη 

Άρθρο … 

Μετά το άρθρο 656 του Αστικού Κώδικα προστίθεται νέο άρθρο  ως εξής: 

Αν ο εργοδότης έγινε υπερήµερος ως προς την καταβολή του µισθού, η δήλωση 

του εργαζοµένου ότι απέχει από την εργασία του, κατ’ ενάσκηση του δικαιώµατος 

επίσχεσης, δεν µπορεί να θεωρηθεί από τον εργοδότη ως οικειοθελής αποχώρηση του 

εργαζοµένου από την εργασία του ή ως σιωπηρή καταγγελία της σύµβασης ή σχέσης 

εργασίας από αυτόν. Η άσκηση του δικαιώµατος επίσχεσης συνεπάγεται την υπερηµερία 

του εργοδότη για το διάστηµα της επίσχεσης και ο εργαζόµενος έχει δικαίωµα να απαιτήσει 

την καταβολή µισθού για το διάστηµα αυτό. 

Στην ανωτέρω περίπτωση, ο εργαζόµενος δεν 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. 

 

Αθήνα, 1 Σεπτεµβρίου 2017 

 

Οι προτείνοντες βουλευτές  

Ψυχογιός Γεώργιος 

Βαρδάκης Σωκράτης 

Καραγιαννίδης Χρήστος 
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Μανιός Νικόλαος 

Μαντάς Χρήστος 

Μπάρκας Κωνσταντίνος 

Σκούφα Ελισσάβετ (Μπέτυ) 

Στογιαννίδης Γρηγόριος 


