
 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

23/4/21 

 

ΚΑΣΑΒΟΛΗ ΔΩΡΟΤ ΠΑΧΑ 

ΤΠΟΛΟΓΙΣΕ ΣΟ ME ΟΝLINE EΦΑΡΜΟΓΗ 

 

H ΓΕΕ και το Κζντρο Πλθροφόρθςθσ Εργαηομζνων & Ανζργων τθσ 

υνομοςπονδίασ (ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΕΕ) μζςα από μια ςειρά απαντιςεων ςε βαςικά 

ερωτιματα ενθμερώνει τουσ μιςκωτοφσ του ιδιωτικοφ τομζα για το δώρο Πάςχα. 

Οι εργαηόμενοι ζχουν τθν δυνατότθτα μζςω τθσ online εφαρμογισ που ζχει 

δθμιουργιςει το ΚΕΠΕΑ να υπολογίςουν μόνοι τουσ το Δώρο Πάςχα που 

δικαιοφνται ςτο παρακάτω ςφνδεςμο: https://www.kepea.gr/calc-doro-pasxa.php 

 

Κατοχφρωςθ δώρου Πάςχα 

Σο δϊρο Πάςχα, όπωσ και το δϊρο Χριςτουγζννων και το επίδομα αδείασ, 

κατοχυρϊκθκαν περαιτζρω με τθν Εκνικι Γενικι Ε του ζτουσ 2010*1+ (άρκρο 1) 

για τουσ εργαηόμενουσ ιδιωτικοφ δικαίου ςε όλθ τθν ελλθνικι επικράτεια. 

Οι διατάξεισ του κεςμικοφ πλαιςίου για τα δϊρα εορτϊν είναι δθμοςίασ τάξεωσ, με 

ςυνζπεια να μθν επιτρζπεται και να είναι άκυρθ κάκε αντίκετθ ρθτι ι ςιωπθρι 

ςυμφωνία, κακϊσ και θ παραίτθςθ του εργαηόμενου από τθν αξίωςθ καταβολισ 

τουσ. 

Ποιοι εργαηόμενοι το δικαιοφνται  

φμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία, όλοι οι μιςκωτοί που απαςχολοφνται ςτον 

ιδιωτικό τομζα με ςχζςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ αορίςτου ι οριςμζνου χρόνου, 

https://www.kepea.gr/calc-doro-pasxa.php


πλιρουσ ι μερικισ απαςχόλθςθσ ςε οποιοδιποτε εργοδότθ δικαιοφνται Δϊρο 

Πάςχα. 

Πώσ υπολογίηεται το δώρο Πάςχα 

Για τον υπολογιςμό του ποςοφ των Δϊρων λαμβάνεται υπόψθ ο τρόποσ αμοιβισ 

των μιςκωτϊν δθλαδι αν αμείβονται με θμερομίςκιο ι με μιςκό. Η χρονικι 

περίοδοσ που υπολογίηεται το Δϊρο Πάςχα αρχίηει από τθν 1θ Ιανουαρίου μζχρι και 

τθν 30θ Απριλίου κάκε ζτουσ. Ζτςι, οι εργαηόμενοι που θ ςχζςθ εργαςίασ τουσ με 

τον εργοδότθ είχε διάρκεια χωρίσ διακοπι όλθ τθ χρονικι περίοδο που αναφζραμε 

δθλαδι από 1θσ Ιανουαρίου μζχρι 30θσ Απριλίου κάκε ζτουσ, δικαιοφνται 

ολόκλθρο το Δώρο που είναι ίςο με μιςό (1/2) μθνιαίο μιςκό για τουσ 

αμειβόμενουσ με μιςκό και με 15 θμερομίςκια για τουσ αμειβόμενουσ με 

θμερομίςκιο. 

ε περίπτωςθ όμωσ που θ ςχζςθ εργαςίασ κάποιου μιςκωτοφ με τον εργοδότθ του 

δεν είχε διάρκεια ολόκλθρο το προαναφερόμενο χρονικό διάςτθμα, δικαιοφται να 

λάβει αναλογία δϊρου, θ οποία υπολογίηεται ωσ εξισ: προκειμζνου για αμειβόμενο 

με μιςκό, ποςό ίςο με 1/15 του μιςοφ μθνιαίου μιςκοφ ι ζνα θμερομίςκιο, ενϊ για 

τουσ αμειβόμενουσ με θμερομίςκιο για κάκε 8 (οκτϊ) θμερολογιακζσ θμζρεσ 

διάρκειασ τθσ εργαςιακισ ςχζςθσ. Εάν θ ςχζςθ εργαςίασ διαρκζςει λιγότερο από 

οκτϊ θμζρεσ, δικαιοφται ανάλογο κλάςμα για δϊρο Πάςχα. 

Εκτόσ από τθν περίπτωςθ που θ εργαςία παραςχζκθκε χωρίσ διακοπι όλο το 

διάςτθμα από τθν 1θ Ιανουαρίου ζωσ τθν 30ι Απριλίου, ςτο διάςτθμα αυτό 

ςυνυπολογίηονται και όλεσ οι θμζρεσ που οι εργαηόμενοι-εσ απουςιάηουν νόμιμα 

από τθν εργαςία τουσ (π.χ. με ετιςια άδεια, με άδεια μθτρότθτασ, με ςπουδαςτικι 

άδεια). Ειδικά ωσ προσ τθν απουςία των εργαηομζνων λόγω αςκζνειασ, ςτο 

διάςτθμα υπολογιςμοφ του δϊρου Πάςχα ςυνυπολογίηονται τα «τριιμερα 

αςκενείασ», δθλαδι ο χρόνοσ απουςίασ κατά τον οποίο δεν καταβάλλεται επίδομα 

αςκενείασ, ενϊ αφαιροφνται τα διαςτιματα που καταβάλλεται από τον 

αςφαλιςτικό φορζα επίδομα αςκενείασ.  

Παράδειγμα: Αν ζνασ μιςκωτόσ απουςίαςε από τθν εργαςία του λόγω αςκζνειασ 60 

μζρεσ και πιρε επίδομα αςκενείασ από το αςφαλιςτικό του ταμείο για 40 θμζρεσ, 

κα αφαιρεκοφν από το χρονικό διάςτθμα τθσ εργαςιακισ ςχζςθσ μόνο οι 40 θμζρεσ 

για τισ οποίεσ επιδοτικθκε και όχι οι 60. 



Πότε καταβάλλεται το Δώρο Πάςχα  

Σο δϊρο Πάςχα καταβάλλεται  τθ Μεγάλθ Σετάρτθ κάκε ζτουσ. Σο δϊρο Πάςχα 

υπόκειται ςε ειςφορζσ υπζρ ΙΚΑ, Φόρου Μιςκωτϊν Τπθρεςιϊν. Νοείται βζβαια ότι 

ο εργοδότθσ μπορεί να καταβάλει το δϊρο και νωρίτερα από τθν παραπάνω 

θμερομθνία. 

Σο δώρο Πάςχα ςε καμία περίπτωςθ δεν επιτρζπεται να καταβλθκοφν ςε είδοσ, 

αλλά μόνο ςε χριμα.  

Πώσ κα καταβλθκεί το Δώρο Πάςχα ζτουσ 2021 λόγω τθσ πανδθμίασ Covid-19 

Ειδικά για τουσ εργαηόμενουσ των οποίων οι ςυμβάςεισ εργαςίασ τζκθκαν ςε 

αναςτολι ι υπιχκθςαν ςτο πρόγραμμα ΤΝ-ΕΡΓΑΙΑ οποτεδιποτε κατά το χρονικό 

διάςτθμα από 1/1/2021 ζωσ 30/04/2021, ιςχφουν τα εξισ ωσ προσ το χρόνο και 

τρόπο καταβολισ του Δϊρου Πάςχα: 

 

Εργαηόμενοι ςε αναςτολι: Οι εργαηόμενοι των οποίων οι ςυμβάςεισ εργαςίασ 

τζκθκαν ςε αναςτολι κα λάβουν το Δϊρο Πάςχα από δφο διαφορετικζσ πθγζσ: 

Α) Οι επιχειριςεισ-εργοδότεσ υποχρεοφνται για τα διαςτιματα που απαςχόλθςαν 

τουσ μιςκωτοφσ τουσ να καταβάλουν το Δώρο Πάςχα το αργότερο μζχρι τθν 

Μεγάλθ Σετάρτθ (28.04.2021), βάςει των πραγματικά καταβαλλόμενων 

αποδοχών τουσ. 

Β) Για τα χρονικά διαςτιματα κατά τα οποία οι ςυμβάςεισ εργαςίασ των μιςκωτϊν 

τζκθκαν ςε αναςτολι, θ αναλογία του Δώρου Πάςχα κα καταβλθκεί από τον 

τακτικό προχπολογιςμό απευκείασ ςτουσ τραπεηικοφσ λογαριαςμοφσ των 

εργαηομζνων και κα υπολογιςτεί επί του ποςοφ τθσ αποηθμίωςθσ ειδικοφ 

ςκοποφ. 

Γ) Η καταβολι από τον τακτικό προχπολογιςμό κα γίνει ωσ εξισ: α. για το διάςτθμα 

αναςτολισ των ςυμβάςεων εργαςίασ ζωσ τθν 31θ.03.2021, θ καταβολι 

πραγματοποιείται ζωσ τθ Μεγάλθ Σετάρτθ (28.04.2021), β. για το διάςτθμα 

αναςτολισ των ςυμβάςεων εργαςίασ από 1.04.2021 ζωσ 30.04.2021, θ καταβολι 

πραγματοποιείται ζωσ τθν 31θ.05.2021. 

Πρόγραμμα ΤΝ-ΕΡΓΑΙΑ; τθν περίπτωςθ κατά τθν οποία οι εργαηόμενοι 

εντάχκθκαν ςτον μθχανιςμό ενίςχυςθσ τθσ απαςχόλθςθσ «ΤΝ-ΕΡΓΑΙΑ», το Δϊρο 

Πάςχα κα καταβλθκεί ωσ εξισ; 



Α) οι εργοδότεσ υποχρεοφνται να καταβάλλουν τθν αναλογία του Δϊρου Πάςχα, 

βάςει των πραγματικϊν αποδοχϊν που ζλαβαν κατά το διάςτθμα υπαγωγισ ςτον εν 

λόγω μθχανιςμό το αργότερο μζχρι τθν Μεγάλθ Σετάρτθ (28.04.2021). 

Β) από τον κρατικό προχπολογιςμό κα καταβλθκεί απευκείασ ςτουσ τραπεηικοφσ 

λογαριαςμοφσ των δικαιοφχων – εργαηομζνων, θ αναλογία του Δϊρου Πάςχα βάςει 

του ποςοφ τθσ οικονομικισ ενίςχυςθσ που ζλαβαν για το χρονικό διάςτθμα 

υπαγωγισ τουσ ςτο μθχανιςμό. Η καταβολι κα γίνει ςε δφο φάςεισ: α. για το ζωσ 

τθν 31θ.03.2021 διάςτθμα υπαγωγισ, θ καταβολι πραγματοποιείται ζωσ τθ 

Μεγάλθ Σετάρτθ (28.04.2021) και β. για το διάςτθμα υπαγωγισ από 1.04.2021 ζωσ 

30.04.2021, θ καταβολι πραγματοποιείται ζωσ τθν 31θ.5.2021. 

Από τον κρατικό προχπολογιςμό κα καταβλθκοφν και οι αναλογοφςεσ ςτο Δϊρο 

Πάςχα αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ των παραπάνω χρονικϊν διαςτθμάτων (αναςτολϊν 

και υπαγωγισ ςτο πρόγραμμα ΤΝ-ΕΡΓΑΙΑ), υπολογιηόμενεσ επί του ονομαςτικοφ 

μιςκοφ των δικαιοφχων-εργαηομζνων. 

Κατά τα λοιπά εξακολουκοφν να ιςχφουν οι διατάξεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ για 

τα δϊρα εορτϊν (Τπουργικι Απόφαςθ 19040/1981 – ΦΕΚ Β’ 742). 

 

Ειδικότερα για τισ αποδοχζσ του δώρου Πάςχα 

Σο δώρο Πάςχα υπολογίηεται βάςει των πράγματι καταβαλλόμενων τακτικών 

αποδοχών τθν 15θ θμζρα πριν από το Πάςχα, εφόςον αυτζσ είναι ίςεσ ι ανώτερεσ 

των νομίμων. ε περίπτωςθ που θ εργαςιακι ςχζςθ ζχει λυκεί πριν από τθν 

παραπάνω θμερομθνία, το δϊρο Πάςχα υπολογίηεται με βάςθ τισ αποδοχζσ που 

καταβάλλονταν τθν θμζρα που λφκθκε θ εργαςιακι ςχζςθ. Σακτικζσ αποδοχζσ 

κεωροφνται ο μιςκόσ ι το θμερομίςκιο κακώσ και κάκε άλλθ παροχι (είτε ςε 

χριμα είτε ςε είδοσ) που καταβάλλεται από τον εργοδότθ ωσ ςυμβατικό ι νόμιμο 

αντάλλαγμα τθσ παρεχόμενθσ εργαςίασ τακτικά κάκε μινα ι επαναλαμβάνεται 

περιοδικά κατά οριςμζνα διαςτιματα του χρόνου. 

Σακτικζσ αποδοχζσ αποτελοφν, μεταξφ άλλων, θ αμοιβι για τακτικι νόμιμθ 

υπερωριακι εργαςία, υπερεργαςία, εργαςία τθν Κυριακι, ςε αργίεσ, ςε νυχτερινζσ 

ϊρεσ, τα πριμ παραγωγικότθτασ, το επίδομα κατοικίασ κ.λπ. όταν χορθγοφνται κατ’ 

επανάλθψθ ςε τακτά χρονικά διαςτιματα κ.λπ. τισ τακτικζσ αποδοχζσ 



ςυνυπολογίηεται και το επίδομα αδείασ. υνεπϊσ ο μιςκωτόσ κα λάβει το δϊρο 

Πάςχα προςαυξθμζνο με τον ςυντελεςτι αδείασ, ο οποίοσ ανζρχεται ςε 0,04166.  

Παράδειγμα: εργαηόμενοσ με δϊρο Πάςχα 900 ευρϊ, με τθν προςαφξθςθ του 

ςυντελεςτι αδείασ κα πρζπει να πάρει 938 ευρϊ. 

Πότε παραγράφονται οι αποδοχζσ των Δώρων. 

Βάςει του άρκρου 250 παρ. 17 του Αςτικοφ Κϊδικα οι αποδοχζσ των Δϊρων ςτον 

ιδιωτικό τομζα παραγράφονται μετά από 5ετία από το τζλοσ του ζτουσ που ιταν 

απαιτθτζσ βάςει του άρκρου 250 παρ. 17 του Αςτικοφ Κϊδικα. 

Σι πρζπει να κάνει ο εργαηόμενοσ αν δεν του καταβλθκεί το Δώρο 

ε περίπτωςθ που το δϊρο Πάςχα 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 ατομικισ δίωξθσ ςε βάροσ του 

εργοδότθ, 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 48 ϊρεσ. 

ε κάκε περίπτωςθ μθ καταβολισ του δϊρου Πάςχα, μζςα ςτθν ταςςόμενθ 

προκεςμία, οι κοινωνικοί επικεωρθτζσ εργαςίασ του ΕΠΕ 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.  

 

 

  

Τπολογίςτε το Δώρο Πάςχα 

με online εφαρμογι του ΚΕΠΕΑ/ΓΕΕ 

https://www.kepea.gr/calc-doro-pasxa.php 

https://www.kepea.gr/calc-doro-pasxa.php


 

Για εκ περιτροπισ εργαςία: 

https://www.kepea.gr/calc-ek-peritropis-doro-pasxa.php 

 

  

 

Σρόποι επικοινωνίασ 

 Με διαρκι ςκοπό τθν ζγκαιρθ και ζγκυρθ ενθμζρωςθ, θ ΓΕΕ κα ςυνεχίςει να ζχει 

ςτθ διάκεςθ των ςυνδικάτων και των εργαηομζνων ςε όλθ τθν επικράτεια για κάκε 

ηιτθμα πλθροφόρθςθσ, ςτιριξθσ και ςυλλογικισ δράςθσ: 

•         το Κζντρο Πλθροφόρθςθσ Εργαηομζνων και Ανζργων τθσ ΓΕΕ, ΚΕΠΕΑ/ ΓΕΕ 

www.kepea.gr 

 

• το Δίκτυο Τπθρεςιών Πλθροφόρθςθσ & υμβουλευτικισ Εργαηομζνων και 

Ανζργων του Ινςτιτοφτου Εργαςίασ τθσ ΓΕΕ  https://www.inegsee.gr/diktio-

ipiresion-pliroforisis-simvouleftikis-ergazomenon-anergon/ 

 

________________________________________ 

[1] http://www.kepea.gr/uplds1/File/egsee2.pdf 

 

 

 

 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ ΚΑΙ ΔΗΜΟΙΩΝ ΧΕΕΩΝ 
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