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ΠΩ ΑΜΔΙΒΔΣΑΙ Η 25ε ΜΑΡΣΙΟΤ 

 

H ΓΔΔ θαη ηο Κέληρο Πιεροθόρεζες Δργαδοκέλφλ & Αλέργφλ ηες 

σλοκοζπολδίας (ΚΔ.Π.Δ.Α./ΓΔΔ), ελεκερώλοσλ ηοσς κηζζφηούς ηοσ 

ηδηφηηθού ηοκέα γηα ηολ ηρόπο ακοηβής ηες αργίας ηες 25ες Μαρηίοσ. 

 

Η 25ε Μαρηίοσ, ε νπνία θέηνο (2023) ζσκπίπηεη κε εκέρα άββαηο, έρεη 

θαζνξηζηεί από ην λόκν ωο σποτρεφηηθή αργία. Σηηο εκέξεο ππνρξεωηηθήο αξγίαο 

απαγνξεύεηαη ε απαζρόιεζε ηωλ κηζζωηώλ, θαζώο θαη ε ιεηηνπξγία ηωλ 

επηρεηξήζεωλ εθηόο από εθείλεο πνπ λόκηκα ιεηηνπξγνύλ ηηο Κπξηαθέο θαη θαηά ηηο 

ππνρξεωηηθέο αξγίεο. 

 

Η ΓΔΔ επηζεκαίλεη όηη δελ είλαη λόκηκος ο ζσκυεθηζκός εκέρας οθεηιόκελες 

αλάπασζες (ρεπό), κε εκέρα σποτρεφηηθής αργίας. 

 

Γηα ηης επητεηρήζεης ποσ δελ ιεηηοσργούλ:  

Γηα ηνπο κηζζωηνύο ποσ δελ ζα απαζτοιεζούλ θαηά ηελ 25ε Μαξηίνπ ηζρύνπλ ηα 

εμήο: 

1. όζνη εξγάδνληαη κε πελζήκεξε απαζρόιεζε θαη ακείβνληαη κε εκεξνκίζζην, ζα 

πξέπεη λα ιάβνπλ ην ζπλήζωο θαηαβαιιόκελν γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εκέξα 

εκεξνκίζζηό ηνπο, ελώ όζνη ακείβνληαη κε κηζζό ζα ιάβνπλ θαλνληθά ηνλ 

θαηαβαιιόκελν κηζζό ηνπο 

2. όζνη εξγάδνληαη κε εμαήκεξε απαζρόιεζε θαη ακείβνληαη κε εκεξνκίζζην, ζα 

ιάβνπλ θαλνληθά ην ζπλήζωο θαηαβαιιόκελν εκεξνκίζζην πνπ αληηζηνηρεί ζηελ 

εκέξα ηεο αξγίαο (6 εκεξνκίζζηα ζπλνιηθά ηελ εβδνκάδα), ελώ όζνη ακείβνληαη κε 

κηζζό ζα ιάβνπλ θαλνληθά ηνλ θαηαβαιιόκελν κηζζό ηνπο. 



Γηα ηης επητεηρήζεης ποσ λόκηκα ιεηηοσργούλ:  

Γηα ηνπο κηζζωηνύο ποσ ζα απαζτοιεζούλ θαηά ηελ 25ε Μαξηίνπ ηζρύνπλ ηα εμήο: 

1) αλ ακείβνληαη κε εκεξνκίζζην, ζα ιάβνπλ ην ζπλήζωο θαηαβαιιόκελν 

εκεξνκίζζηό ηνπο θαη πξνζαύμεζε 75% πνπ ζα ππνινγηζζεί ζην λόκηκν ωξνκίζζηό 

ηνπο, γηα όζεο ώξεο απαζρνιεζνύλ. 

2) αλ ακείβνληαη κε κεληαίν κηζζό: 

α) αλ πξόθεηηαη γηα επηρεηξήζεηο πνπ αξγνύλ θαηά ηηο Κπξηαθέο θαη εκέξεο αξγίαο θαη 

εθηάθηωο ζα ιεηηνπξγήζνπλ ηελ 25ε Μαξηίνπ, νθείιεηαη ην 1/25 ηνπ ζπλήζωο 

θαηαβαιινκέλνπ κηζζνύ ηνπο θαη επηπιένλ πξνζαύμεζε 75% επί ηνπ λόκηκνπ 

εκεξνκηζζίνπ γηα όζεο ώξεο απαζρνιεζνύλ 

β) αλ πξόθεηηαη γηα επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνύλ λόκηκα θαηά ηηο Κπξηαθέο θαη ηηο 

ινηπέο απ’ ην λόκν αξγίεο, νθείιεηαη κόλνλ πξνζαύμεζε 75%, πνπ ππνινγίδεηαη ζην 

1/25 ηνπ λνκίκνπ εκεξνκηζζίνπ ηνπο γηα όζεο ώξεο απαζρνιεζνύλ. 

 

 

Δπηπιέολ οη εργαδόκελοη ζα πρέπεη λα γλφρίδοσλ όηη: 

• Εάλ ε απαζρόιεζε ηόζν ηωλ εκεξνκηζζίωλ, όζν θαη ηωλ επί κεληαίν κηζζό θαηά 

ηελ 25ε Μαξηίνπ είλαη πέξαλ ηωλ 40 ωξώλ, νθείιεηαη επηπιένλ ηεο πξνζαύμεζεο 

ιόγω αξγίαο θαη ε πξνζαύμεζε ιόγω πξόζζεηεο εξγαζίαο (ππεξεξγαζία, 

ππεξωξία). 

• Τν εκεξνκίζζην ηεο 25εο Μαξηίνπ ην δηθαηνύληαη θαη νη κηζζωηνί πνπ βξίζθνληαη ζε 

άδεηα, ρωξίο λα πξνζκεηξήζνπλ όκωο ηε κέξα απηή ζηηο εξγάζηκεο κέξεο ηεο άδεηάο 

ηνπο. 

• Σε πεξίπηωζε πνπ ηζρύνπλ επλνϊθόηεξνη όξνη (πρ από ΣΣΕ, Καλνληζκό Εξγαζίαο, 

επηρεηξεζηαθή ζπλήζεηα ή έζηκν) ωο πξνο ηηο πξνζαπμήζεηο ηεο ακνηβήο γηα ηελ 

εξγαζία ζε εκέξα ππνρξεωηηθήο αξγίαο ή Κπξηαθήο, απηνί ππεξηζρύνπλ. 
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