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Θέµα: «Περικοπή µισθού - Υπαιτιότητα» 

 

 Αξιότιµε κ. Τσαντή, 

 

 Στο πλαίσιο της πληθώρας των καταγγελιών των νοσηλευτών - µελών 

της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. σχετικά µε τις ενδεχόµενες περικοπές µισθών λόγω της 

µη προσέλευσης των ανωτέρω στην υπηρεσίας τους, ελέω της πρόσφατης 

κακοκαιρίας, για τις οποίες προθυµοποιείται να θέσει σε εφαρµογή η Διεύθυνση 

Διοικητικής Υπηρεσίας  - Τµήµα Οικονοµικού του Νοσοκοµείου σας, σας 

επισηµαίνουµε τα ακόλουθα: 

 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 43 παρ. 1 του 
Δηµοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, «Δεν οφείλεται µισθός όταν ο υπάλληλος από 
υπαιτιότητα του δεν παρέσχε υπηρεσία καθόλου ή εν µέρει». 

Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω, προκειµένου να υπάρξει περικοπή 
του µισθού θα πρέπει να µην έχει παρασχεθεί καθόλου ή εν µέρει υπηρεσία 
λόγω υπαιτιότητας του υπαλλήλου. Κατά συνέπεια, µε τις παραπάνω διατάξεις 
καθιερώνεται η υποχρέωση του Δηµοσίου προς καταβολή µισθού στον 
ανυπαιτίως µη παρασχόντα τις υπηρεσίες του δηµόσιο υπάλληλο. 



Ειδικότερα έχει κριθεί, ότι ο µισθός του δηµοσίου υπαλλήλου δεν 
θεωρείται αντάλλαγµα των παρεχοµένων από αυτόν υπηρεσιών και, εποµένως, 
ο υπάλληλος δικαιούται µισθού σε κάθε περίπτωση κατά την οποία άνευ 
υπαιτιότητας του δεν παρέχει την υπηρεσία του (ΑΠ 917/1986, ΑΠ 1369/1980, 
ΕλΣυν 56/2011). 

Τα ανωτέρω νοµολογιακά πορίσµατα ευρίσκουν κάλλιστα πεδίο 
εφαρµογής επί υπαλλήλων, οι οποίοι δεν παρείχαν τις υπηρεσίες τους όχι από 
δική τους υπαιτιότητα, αλλά επειδή κατέστη ανέφικτο λόγω των καιρικών 
συνθηκών να µεταβούν στον φορέα απασχόλησής τους. 

Ευελπιστώντας στην ορθή εφαρµογή της ως άνωθεν νοµοθεσίας, 
παραµένουµε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. 

  

 
Για το Διοικητικό Συµβούλιο 
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