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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

18/12/19 

ΣΡΟΠΟ ΑΜΟΙΒΗ ΕΟΡΣΩΝ ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΣΟΧΡΟΝΙΑ 

 

Η ΓΣΕΕ μζςω του Κζντρου Πλθροφόρθςθσ Εργαηομζνων & Ανζργων τθσ υνομοςπονδίασ 
(ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΕΕ, http://www.kepea.gr/) ενθμερϊνει τουσ εργαηόμενουσ του ιδιωτικοφ 
τομζα για τον τρόπο αμοιβισ των εορτϊν των Χριςτουγζννων και τθσ Πρωτοχρονιάσ. 

 

Ημέρες αργίας λόγω εορτών  

Η  25θ και θ 26θ Δεκεμβρίου είναι θμζρεσ υποχρεωτικισ αργίασ βάςει τθσ ιςχφουςασ 
νομοκεςίασ (αρκ. 4 ΒΔ 748/1966 και άρκρο 42 Ν. 4554/2018). 

Η 1θ Ιανουαρίου και θ 6θ Ιανουαρίου (Θεοφάνεια) δεν ανικουν ςτισ υποχρεωτικζσ αργίεσ 
από το νόμο, ωςτόςο χορθγοφνται είτε βάςει ειδικϊν ρυκμίςεων ςε ΣΣΕ, Κανονιςμοφσ 
εργαςίασ κλπ, είτε κατ’ ζκιμο, είτε οικειοκελϊσ από τον εργοδότθ. 

Σε θμζρα υποχρεωτικισ αργίασ απαγορεφεται θ απαςχόλθςθ των εργαηομζνων και θ 
λειτουργία των επιχειριςεων, εκτόσ από εκείνεσ που νόμιμα λειτουργοφν κατά τισ Κυριακζσ 
και τισ γιορτζσ. 

Επίςθσ δεν είναι νόμιμοσ ο ςυμψθφιςμόσ θμζρασ οφειλόμενθσ ανάπαυςθσ (ρεπό), με τθν 
θμζρα υποχρεωτικισ αργίασ 

 

Αμοιβή ημερών υποχρεωτικής αργίας  

 Για τισ επιχειριςεισ που δεν λειτουργοφν  

Στισ επιχειριςεισ που δεν λειτουργοφν καταβάλλεται χωρίσ κάποια προςαφξθςθ το ςφνθκεσ 
θμερομίςκιο ςε όςουσ αμείβονται με θμερομίςκιο, ενϊ ςε όςουσ αμείβονται με μιςκό 
καταβάλλεται ο μθνιαίοσ μιςκόσ τουσ. 

 Για τισ επιχειριςεισ που νόμιμα λειτουργοφν   

Οι εργαηόμενοι που κα απαςχολθκοφν δικαιοφνται  

1) αν αμείβονται με θμερομίςκιο, το ςφνθκεσ καταβαλλόμενο θμερομίςκιό τουσ και 
προςαφξθςθ 75% που κα υπολογιςκεί ςτο νόμιμο ωρομίςκιό τουσ για όςεσ ϊρεσ 
απαςχολθκοφν  

2) ςτθν περίπτωςθ που οι εργαηόμενοι αμείβονται με μθνιαίο μιςκό:  

α) αν πρόκειται για επιχειριςεισ που αργοφν κατά τισ Κυριακζσ και θμζρεσ αργίασ και 
εκτάκτωσ κα λειτουργιςουν τισ θμζρεσ υποχρεωτικισ αργίασ, οφείλεται το 1/25 του 
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ςυνικωσ καταβαλλομζνου μιςκοφ τουσ και επιπλζον προςαφξθςθ 75% επί του νόμιμου 
θμερομιςκίου για όςεσ ϊρεσ απαςχολθκοφν 

β) αν πρόκειται για επιχειριςεισ που λειτουργοφν νόμιμα κατά τισ Κυριακζσ και τισ λοιπζσ 
απ’ το νόμο αργίεσ, οφείλεται μόνον προςαφξθςθ 75%, που υπολογίηεται ςτο 1/25 του 
νομίμου θμερομιςκίου τουσ για όςεσ ϊρεσ απαςχολθκοφν. 

Σε περίπτωςθ που ιςχφουν ευνοϊκότεροι όροι (πχ από ΣΣΕ, Κανονιςμό Εργαςίασ, 
επιχειρθςιακι ςυνικεια ι ζκιμο) ωσ προσ τισ προςαυξιςεισ τθσ αμοιβισ για τθν εργαςία ςε 
θμζρα υποχρεωτικισ αργίασ ι Κυριακισ, αυτοί υπεριςχφουν.  

 

Πότε καταβάλλεται το Δώρο Χριστουγέννων  

Η καταβολι του Δϊρου Χριςτουγζννων πρζπει να γίνει ζωσ τισ 21/12. Σε περίπτωςθ που το 
Δϊρο Χριςτουγζννων δεν καταβλθκεί ζγκαιρα, οι εργαηόμενοι ι/και τα ςωματεία μποροφν 
και πρζπει να προςφφγουν ςτθν οικεία Επικεϊρθςθ Εργαςίασ προκειμζνου να ςυνταχκεί 
μθνυτιρια αναφορά.  Η μθνυτιρια αναφορά διαβιβάηεται ςτον Ειςαγγελζα για τθν άςκθςθ 
ποινικισ δίωξθσ ςε βάροσ του εργοδότθ ι του νομίμου εκπροςϊπου αυτοφ (για τθν 
περίπτωςθ εταιρείασ κλπ), ενϊ παράλλθλα διαβιβάηεται και ςτο οικείο αςτυνομικό τμιμα 
για τθν κίνθςθ τθσ αυτόφωρθσ διαδικαςίασ.  Οι εργαηόμενοι ι/και τα ςωματεία τουσ ζχουν 
το δικαίωμα να υποβάλουν μινυςθ απευκείασ ςτο αρμόδιο αςτυνομικό τμιμα και να 
ηθτιςουν τθν εφαρμογι τθσ αυτόφωρθσ διαδικαςίασ. 

Επιςθμαίνεται ότι ςτθ μθνυτιρια αναφορά κα πρζπει να αναγράφονται τα ςτοιχεία τθσ 
επιχείρθςθσ και τα ςτοιχεία κατοικίασ του εργοδότθ, εάν αυτό είναι δυνατό, δεδομζνου ότι 
θ διαδικαςία του αυτοφϊρου διαρκεί ζωσ και 48 ϊρεσ. 

Σε κάκε περίπτωςθ μθ καταβολισ του Δϊρου Χριςτουγζννων, μζςα ςτθν ταςςόμενθ 
προκεςμία, οι Επικεωρθτζσ Εργαςίασ του Σ.ΕΠ.Ε ζχουν υποχρζωςθ να επεμβαίνουν άμεςα, 
διενεργϊντασ ελζγχουσ και να βρίςκονται ςε πλιρθ ετοιμότθτα, για τθν άςκθςθ τθσ 
διαδικαςίασ του αυτοφϊρου και τθν επιβολι των ςχετικϊν κυρϊςεων. 

 

Υπολογίστε online το Δώρο Χριστουγέννων 

Με τθν online εφαρμογι που ζχει δθμιουργιςει το  ΚΕ.Π.Ε.Α. δίνεται θ δυνατότθτα οι 
εργαηόμενοι να υπολογίςουν μόνοι τουσ το Δϊρο Χριςτουγζννων που δικαιοφνται, 
πατϊντασ το παρακάτω ςφνδεςμο: http://kepea.gr/calc-doro-xristoygennon.php. 
Παράλλθλα ζχει δθμιουργθκεί και νζα online εφαρμογι για τον υπολογιςμό του Δϊρου 
Χριςτουγζννων ςτθν εκ περιτροπισ απαςχόλθςθ: https://www.kepea.gr/calc-ek-peritropis-
doro-xristoygennon.php 
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