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ΠΩ ΑΜΕΙΒΕΣΑΙ Η 15Η ΑΤΓΟΤΣΟΤ 

H ΓΕΕ και το Κζντρο Πλθροφόρθςθσ Εργαηομζνων & Ανζργων τθσ 

υνομοςπονδίασ (ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΕΕ), ενθμερϊνει τουσ μιςκωτοφσ του ιδιωτικοφ 

τομζα για τον τρόπο αμοιβισ τθσ αργίασ τθσ 15θσ Αυγοφςτου. 

Η αργία τθσ 15θσ Αυγοφςτου, θ οποία φζτοσ (2019) ςυμπίπτει με θμζρα Πζμπτθ,  

από το νόμο ζχει κακοριςτεί ωσ υποχρεωτικι αργία. 

Στισ θμζρεσ υποχρεωτικισ αργίασ απαγορεφεται θ απαςχόλθςθ των εργαηομζνων 

και θ λειτουργία των επιχειριςεων, εκτόσ από εκείνεσ που νόμιμα λειτουργοφν 

Κυριακζσ και αργίεσ.  

Η ΓΕΕ επιςθμαίνει ότι δεν είναι νόμιμοσ ο ςυμψθφιςμόσ θμζρασ οφειλόμενθσ 

ανάπαυςθσ (ρεπό), με θμζρα υποχρεωτικισ αργίασ.  

Ωσ προσ τθν αμοιβι τθσ Πζμπτθσ 15θσ Aυγοφςτου 2019 ιςχφουν τα εξισ: 

  Για τισ επιχειριςεισ που δεν λειτουργοφν  

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. 

 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 ώρεσ 

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 τθν 15θσ  Aυγοφςτου, οφείλεται το 1/25 του 

ςυνικωσ καταβαλλομζνου μιςκοφ τουσ και επιπλζον προςαφξθςθ 75% επί του 

νόμιμου θμερομιςκίου για όςεσ ώρεσ 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 ώρεσ 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. 
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