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ΣΙ ΙΧΤΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΑΡΓΙΕ ΣΟΤ ΠΑΧΑ

Η ΓΣΕΕ μζςω του Κζντρου Πλθροφόρθςθσ Εργαηομζνων και Ανζργων τθσ
Συνομοςπονδίασ (ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΕΕ), ενθμερώνει τουσ εργαηόμενουσ για τα ιςχφοντα
ςχετικά με τισ αργίεσ τθν περίοδο του Πάςχα.
Η Μεγάλη Παραςκευή (30-04-2021) είναι υποχρεωτικι θμιαργία για τα
καταςτιματα. Σφμφωνα με το νόμο (άρκ. 4 ΒΔ 748/1966) απαγορεφεται θ
απαςχόλθςθ των μιςκωτών και θ λειτουργία των καταςτθμάτων μζχρι τισ 13.00 τθσ
Μεγάλθσ Παραςκευισ.
Για τισ υπόλοιπεσ επιχειριςεισ, θ Μεγάλθ Παραςκευι δεν περιλαμβάνεται ςτισ
υποχρεωτικζσ αργίεσ που ορίηει ο νόμοσ για τουσ εργαηόμενουσ ςτον ιδιωτικό
τομζα. Ωςτόςο, οι ιδιωτικζσ επιχειριςεισ ςτθ χώρα μασ αργοφν ςε περίπτωςθ που θ
Μεγάλθ Παραςκευι ζχει χαρακτθριςκεί αργία ι θμιαργία από διάταξθ ΣΣΕ,
Κανονιςμοφ Εργαςίασ τθσ επιχείρθςθσ, από επιχειρθςιακι ςυνικεια και ζκιμο, κατά
το οποίο θ επιχείρθςθ παραμζνει κλειςτι τθν θμζρα αυτι.
Σο Μεγάλο άββατο (01-05-2021) είναι εργάςιμθ θμζρα για τουσ εργαηόμενουσ
που νόμιμα απαςχολοφνται Σάββατο ςτον ιδιωτικό τομζα, εκτόσ αν ζχει κακιερωκεί
αργία ι θμιαργία από διάταξθ ΣΣΕ, Κανονιςμοφ Εργαςίασ τθσ επιχείρθςθσ, από
επιχειρθςιακι ςυνικεια και ζκιμο, κατά το οποίο θ επιχείρθςθ παραμζνει κλειςτι
τθν θμζρα αυτι.
Για την Κυριακή του Πάςχα (02-05-2021) ιςχφει ο γενικόσ κανόνασ τθσ Κυριακισ
αργίασ, δθλαδι απαγορεφεται θ απαςχόλθςθ των εργαηομζνων.

Όςοι από τουσ μιςκωτοφσ απαςχολθκοφν ςε επιχειριςεισ που νόμιμα
λειτουργοφν κατά τισ Κυριακζσ και τισ λοιπζσ απ’ το νόμο αργίεσ δικαιοφνται τα
παρακάτω:
1) αν αμείβονται με θμερομίςκιο, το ςφνθκεσ καταβαλλόμενο θμερομίςκιό τουσ και
προςαφξθςθ 75% που κα υπολογιςκεί ςτο νόμιμο ωρομίςκιό τουσ για όςεσ ώρεσ
απαςχολθκοφν
2) αν αμείβονται με μθνιαίο μιςκό, οφείλεται προςαφξθςθ 75%, που υπολογίηεται
ςτο 1/25 του νομίμου μιςκοφ τουσ για όςεσ ώρεσ απαςχολθκοφν
3) αναπλθρωματικι ανάπαυςθ (ρεπό):Εφόςον οι εργαηόμενοι απαςχολθκοφν
Κυριακι άνω των 5 ωρών δικαιοφνται πρόςκετα και αναπλθρωματικι ανάπαυςθ
(ρεπό), ςε άλλθ εργάςιμθ θμζρα τθσ εβδομάδασ.
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 Κυριακισ (όπωσ και υποχρεωτικισ αργίασ), αυτοί υπεριςχφουν.
Η Δευτέρα του Πάςχα (03-05-2021) είναι από το νόμο θμζρα υποχρεωτικισ αργίασ
για όλεσ τισ επιχειριςεισ.
Στισ επιχειριςεισ που δεν λειτουργοφν καταβάλλεται χωρίσ κάποια προςαφξθςθ το
ςφνθκεσ θμερομίςκιο ςε όςουσ αμείβονται με θμερομίςκιο, ενώ ςε όςουσ
αμείβονται με μιςκό καταβάλλεται ο μθνιαίοσ μιςκόσ τουσ.
Εάν ο εργοδότθσ απαςχολιςει το προςωπικό του οφείλει τα παρακάτω:
§ Για τισ επιχειριςεισ που νόμιμα λειτουργοφν
Οι εργαηόμενοι που κα απαςχολθκοφν δικαιοφνται
1) αν αμείβονται με θμερομίςκιο, το ςυνικωσ καταβαλλόμενο θμερομίςκιό τουσ
και προςαφξθςθ 75% που κα υπολογιςκεί ςτο νόμιμο ωρομίςκιό τουσ για όςεσ
ώρεσ απαςχολθκοφν
2) ςτθν περίπτωςθ που οι εργαηόμενοι αμείβονται με μθνιαίο μιςκό:
α) αν πρόκειται για επιχειριςεισ που λειτουργοφν νόμιμα κατά τισ Κυριακζσ και τισ
λοιπζσ απ’ το νόμο αργίεσ, οφείλεται προςαφξθςθ 75%, που υπολογίηεται ςτο 1/25
του νομίμου μιςκοφ τουσ για όςεσ ώρεσ απαςχολθκοφν.
β) αν πρόκειται για επιχειριςεισ που αργοφν κατά τισ Κυριακζσ και θμζρεσ αργίασ
και εκτάκτωσ κα λειτουργιςουν τθ Δευτζρα του Πάςχα, οφείλεται το 1/25 του

ςυνικωσ καταβαλλομζνου μιςκοφ τουσ και επιπλζον προςαφξθςθ 75% επί του
νόμιμου θμερομιςκίου για όςεσ ώρεσ απαςχολθκοφν.
Για τθν Σρίτη του Πάςχα (04-05-2021) θ ΓΣΕΕ ζχει προκθρφξει 24ωρθ Απεργία και
κα πραγματοποιθκοφν εκδθλώςεισ τιμισ τθσ Πρωτομαγιάσ ςε όλθ τθ χώρα.
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.
Τονίηεται ότι ςφμφωνα με το Β.Δ. 748/1966, κατά τισ Κυριακζσ και τισ θμζρεσ
υποχρεωτικισ αργίασ, απαγορεφεται κάκε βιομθχανικι, βιοτεχνικι, εμπορικι
εργαςία και κάκε επαγγελματικι γενικά δραςτθριότθτα, πλθν των εξαιρζςεων που
αναφζρονται ρθτώσ ανάλογα με τθ δραςτθριότθτα και τθ φφςθ των εργαςιών (π.χ.
επιχειριςεισ ςυνεχοφσ λειτουργίασ, επιςιτιςτικά καταςτιματα κλπ). Όςεσ
επιχειριςεισ δεν υπάγονται ςτισ εξαιρζςεισ του νόμου, δεν μποροφν να
λειτουργιςουν νόμιμα και ςυνεπώσ δεν μποροφν να απαςχολοφν εργαηόμενουσ,
χωρίσ να ζχουν λάβει ειδικι άδεια από τθν αρμόδια Επικεώρθςθ Εργαςίασ και
χωρίσ να ςυντρζχει λόγοσ επείγουςασ ι ζκτακτθσ ανάγκθσ. Σε περίπτωςθ που ο
εργοδότθσ χωρίσ άδεια τθσ αρχισ απαςχολιςει το προςωπικό κατά τθν Κυριακι ι
τισ θμζρεσ υποχρεωτικισ αργίασ, τιμωρείται με φυλάκιςθ μζχρι 6 μθνών και
χρθματικι ποινι.
Τπολογίςτε online το Δώρο Πάςχα
Με τθν νζα online εφαρμογι του ΚΕ.Π.Ε.Α. μπορείτε να υπολογίςετε το Δώρο
Πάςχα που δικαιοφςτε, ςυμπλθρώνοντασ τα πεδία που κα δείτε ςτον ςφνδεςμο.
http://kepea.gr/calc-doro-pasxa.php
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