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ΠΡΟΣ: 

 
 
 
 
 
 

ΚΟΙΝ.: 

Περιφερειακές Διευθύνσεις 
Κοινωνικής Επιθεώρησης 
Στην έδρα τους 
 
(Όπως ενημερωθούν τα Τ.Κ.Ε. της 
περιοχής αρμοδιότητάς σας) 
 
1) Γραφείο Υπουργού Εργασίας & 

Κοινωνικής Ασφάλισης 
2) Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού 

Εργασίας & Κοινωνικής 
Ασφάλισης 

3) Γεν. Γραμματέα Υπ. Δικαιοσύνης 
    (με την παράκληση να διαβιβασθεί   
     στις κατά τόπους Εισαγγελίες της    
     χώρας) 
4) Γεν. Γραμματέα Υπ. Προστασίας 

του Πολίτη 
5) ΣΕΒ, ΕΣΕΕ, ΓΕΣΕΒΕ, Γ.Σ.Ε.Ε. 
 

ΘΕΜΑ:  Άσκηση    διαδικασίας    αυτοφώρου,    σε    περίπτωση    μη    καταβολής 

επιδόματος εορτών Πάσχα (Δώρο Πάσχα) 
 

Το Σ.ΕΠ.Ε. παραμένοντας στις επάλξεις του ελεγκτικού του έργου, καλείται για μια 
ακόμη φορά να προασπίσει με συνέπεια και αμεσότητα τα δικαιώματα των εργαζομένων. Η 
αμεσότητα με την οποία καλούμεθα να ανταποκριθούμε είναι ιδιαιτέρως αυξημένη όταν 
πρόκειται περί δικαιώματος, όπως είναι το Δώρο Πάσχα, άρρηκτα συνδεδεμένο με μια πολύ 
συγκεκριμένη και περιορισμένη χρονική περίοδο. Το Δώρο Πάσχα και η καταβολή του εντός 
ορισμένου χρονικού διαστήματος απορρέει από την ισχύουσα νομοθεσία και σε καμία 
περίπτωση δεν εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια εκάστου εργοδότη. Η αντίδραση της 
ευνομούμενης πολιτείας μας, πρέπει να είναι αυστηρή, άμεση και καθοριστική, ώστε να μην 
υπάρξουν περιθώρια καταπάτησης της κείμενης νομοθεσίας. 

Σχετικώς σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 19040/81 (ΦΕΚ 
742/Β/81) των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας που εκδόθηκε σε εκτέλεση του άρθρου 1 του 
Ν. 1082/80 (ΦΕΚ 250/Α780) καθορίζεται πάγια το σύστημα υπολογισμού του Δώρου εορτών 
Πάσχα, στην οποία προβλέπεται ότι: 
 Στο αρ.1, παρ.2 προϋπόθεση καταβολής του επιδόματος Πάσχα 2010 είναι η 

ύπαρξη απασχολήσεως (εργασιακής σχέσεως) του μισθωτού μέσα στο χρονικό διάστημα 
από 01-01-2011 μέχρι 30-04-2011. 

 Στο αρ.3 παρ.1 ως  βάση υπολογισμού του δώρου αποτελούν οι καταβαλλόμενες αποδοχές 
της 15ης ημέρας πριν από το Πάσχα. Για τους μισθωτούς των οποίων η σχέση εργασίας 
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λύθηκε προ της 15ης ημέρας πριν από το Πάσχα, λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές της 
ημέρας λύσεως της σχέσεως.  

 Στο αρ. 10 παρ.1 ορίζεται ότι η καταβολή του επιδόματος Πάσχα θα γίνει μέχρι την 
Μεγάλη Τετάρτη. Τα επιδόματα εορτών δεν επιτρέπεται να καταβληθούν σε είδος, αλλά 
μόνο σε χρήμα.  

 Για την καθυστέρηση καταβολής του Δώρου Πάσχα, το οποίο θεωρείται 
τακτική αποδοχή, όπως έχει γίνει αυτό δεκτό πάγια από τη Νομολογία του 
Αρείου Πάγου, επισύρονται οι ποινικές κυρώσεις του ΑΝ. 690/45, όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8, παρ.1 του Ν. 2336/95. 

Με βάση την προαναφερόμενη διάταξη, κάθε εργοδότης ή διευθυντής ή επιτετραμμένος ή 
με οποιονδήποτε τίτλο εκπρόσωπος οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης ή εργασίας, ο 
οποίος δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα στους απασχολούμενους σε αυτόν τις οφειλόμενες 
αποδοχές του Δώρου Πάσχα, τιμωρείται κατόπιν μηνύσεως των ενδιαφερομένων ή των οργάνων 
του Υπουργείου Εργασίας (Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας) ή της οικείας Αστυνομικής Αρχής ή της 
οικείας επαγγελματικής οργάνωσης των εργαζομένων, με φυλάκιση μέχρι έξι (6) μήνες και 
χρηματική ποινή, της οποίας το πόσο δεν μπορεί να ορίζεται κάτω του 25% ούτε πάνω του 
50% του καθυστερούμενου χρηματικού ποσού. Η εκδίκαση των παραπάνω υποθέσεων γίνεται με 
τη διαδικασία του αυτοφώρου, όπως προβλέπεται από τα άρθρα 417 επ. του ΚΠΔ. 

 
Κατόπιν των ανωτέρω, σας επισημαίνουμε, ότι σε κάθε περίπτωση μη 

καταβολής του Πάσχα, μέσα στην τασσόμενη προθεσμία, όπως ορίζεται στις 
προαναφερόμενες διατάξεις, οι Κοινωνικοί Επιθεωρητές Εργασίας του Σ.ΕΠ.Ε. να 
επεμβαίνουν άμεσα, διενεργώντας ελέγχους και να βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα, 
για την άσκηση της διαδικασίας του αυτοφώρου και την επιβολή των σχετικών 
κυρώσεων. 

Καλούμε όλους τους Επιθεωρητές Εργασίας να ανταποκριθούν για μια ακόμη φορά με 
ευσυνειδησία και ευθυκρισία στο έργο τους και να συμβάλλουν με τις δυνάμεις και τις γνώσεις 
τους στη τήρηση της εργατικής νομοθεσίας. 

 
 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

1. Υπηρεσία Ειδικών Επιθεωρητών 

2. Σ1, Σ2, Σ3 

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 

 
Δρ. ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΛΑΡΗΣ 
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