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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

11.12.2017 

ΚΑΣΑΒΟΛΗ ΔΩΡΟΤ ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΩΝ 

  

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 Χριςτουγζννων.  

 

Κατοχφρωςθ δώρου Χριςτουγζννων 

Το δϊρο Χριςτουγζννων, όπωσ και το δϊρο Πάςχα και το επίδομα αδείασ, 
κατοχυρϊκθκαν περαιτζρω με τθν Εκνικι Γενικι ΣΣΕ του ζτουσ 20101 (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  

Σφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία, όλοι οι μιςκωτοί που απαςχολοφνται ςτον 
ιδιωτικό τομζα με ςχζςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ αορίςτου ι οριςμζνου χρόνου, 
πλιρουσ ι μερικισ απαςχόλθςθσ ςε οποιοδιποτε εργοδότθ δικαιοφνται Δϊρα Εορτϊν.  

Πώσ υπολογίηεται το δώρο Χριςτουγζννων  

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 Χριςτουγζννων αρχίηει από τθν 1θ Μαΐου μζχρι και τθν 31θ 
Δεκεμβρίου 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 Μαΐου μζχρι 31θσ Δεκεμβρίου κάκε ζτουσ, δικαιοφνται ολόκλθρο το Δώρο που 
είναι ίςο με ζνα (1) μθνιαίο μιςκό για τουσ αμειβόμενουσ με μιςκό και με 25 
θμερομίςκια για τουσ αμειβόμενουσ με θμερομίςκιο. 

Όςοι όμωσ από τουσ παραπάνω μιςκωτοφσ,  που θ ςχζςθ τουσ με τον εργοδότθ δεν 
διιρκθςε ολόκλθρο το χρονικό διάςτθμα (από 1/5 ζωσ και 31/12),  δικαιοφνται να 
λάβουν τμιμα του δϊρου ανάλογο με τθ χρονικι διάρκεια τθσ εργαςιακισ τουσ ςχζςθσ.  

Σε αυτι τθ περίπτωςθ το δϊρο Χριςτουγζννων υπολογίηεται ωσ εξισ: 2/25 του μθνιαίου 
μιςκοφ ι 2 θμερομίςκια - ανάλογα με το πϊσ αμείβονται - για κάκε 19 θμερολογιακζσ 
θμζρεσ διάρκειασ τθσ εργαςιακισ ςχζςθσ. Ακόμα και οι μιςκωτοί που εργάςτθκαν 
χρονικό διάςτθμα μικρότερο των 19θμζρων δικαιοφνται ανάλογο κλάςμα του δϊρου.  
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Εκτόσ από τθν περίπτωςθ που θ εργαςία παραςχζκθκε χωρίσ διακοπι όλο το διάςτθμα 
από τθν 1θ Μαΐου ζωσ τθν 31θ Δεκεμβρίου, ςτο διάςτθμα αυτό ςυνυπολογίηονται και 
όλεσ οι θμζρεσ που οι εργαηόμενοι-εσ απουςιάηουν νόμιμα από τθν εργαςία τουσ (πχ με 
ετιςια άδεια, με άδεια μθτρότθτασ). Ειδικά ωσ προσ τθν απουςία των εργαηομζνων 
λόγω αςκζνειασ, ςτο διάςτθμα υπολογιςμοφ του δϊρου Χριςτουγζννων 
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. 

Σα δώρα εορτών ςε καμία περίπτωςθ δεν επιτρζπεται να καταβλθκοφν ςε είδοσ, 
αλλά μόνο ςε χριμα.  

 
Ειδικότερα για τισ αποδοχζσ του δώρου Χριςτουγζννων  

Βάςθ για τον υπολογιςμό του δϊρου αποτελοφν οι αποδοχζσ που πραγματικά 
καταβάλλονται ςτουσ μιςκωτοφσ κατά τθν 10θ Δεκεμβρίου. Σε περίπτωςθ που θ 
εργαςιακι ςχζςθ ζχει λυκεί πριν από τισ παραπάνω θμερομθνίεσ τo δϊρο 
Χριςτουγζννων υπολογίηεται με βάςθ τισ αποδοχζσ που καταβάλλονταν τθν θμζρα που 
λφκθκε θ εργαςιακι ςχζςθ.  

Σαν καταβαλλόμενοσ μιςκόσ ι θμερομίςκιο είναι το ςφνολο των τακτικών αποδοχών. 
Στθ ζννοια των τακτικϊν αποδοχϊν περιλαμβάνονται ο μιςκόσ ι το θμερομίςκιο, 
κακϊσ και κάκε άλλθ παροχι (είτε ςε χριμα είτε ςε είδοσ, όπωσ τροφι, κατοικία κλπ.) 
εφόςον καταβάλλεται από τον εργοδότθ ςαν αντάλλαγμα τθσ παρεχόμενθσ από τον 
μιςκωτό εργαςίασ, τακτικά κάκε μινα, ι κατ’ επανάλθψθ, περιοδικά, κατά οριςμζνα 
διαςτιματα του χρόνου.  

Στθν ζννοια των τακτικϊν αποδοχϊν, ςφμφωνα με τθ νομολογία των δικαςτθρίων 
εντάςςονται επίςθσ και: 

- το επίδομα αδείασ: για τον υπολογιςμό ςτο δϊρο τθσ αναλογίασ του επιδόματοσ 
αδείασ πολλαπλαςιάηουμε το ςυνολικό ποςό του δϊρου που δικαιοφται ο μιςκωτόσ επί 
τον ςυντελεςτι 0,041666 

Παράδειγμα: εργαηόμενοσ με δώρο Χριςτουγζννων 900 ευρώ (μικτό μιςκό) με τθν 
προςαφξθςθ του ςυντελεςτι αδείασ κα πρζπει να πάρει 938 ευρώ.  
- θ αμοιβι τθσ νόμιμθσ υπερωρίασ ,εφόςον παρζχεται τακτικά 

- θ αμοιβι τθσ υπερεργαςίασ, εφόςον θ εργαςία αυτι πραγματοποιείται τακτικά 

- θ  αμοιβι για εργαςία τθν Κυριακι και ςε εξαιρζςιμεσ γιορτζσ ι ςε νυκτερινζσ ϊρεσ, 
εφόςον θ απαςχόλθςθ είναι τακτικι και μόνιμθ.  

-θ αξία του χορθγοφμενου γάλακτοσ θμερθςίωσ.  

- θ πρόςκετθ αμοιβι που δίνεται από τον εργοδότθ οικειοκελϊσ για μεγαλφτερθ 
παραγωγικι απόδοςθ (πριμ), όταν επαναλαμβάνεται για μεγάλο χρονικό διάςτθμα και 
ςε τακτά χρονικά διαςτιματα.  

- τα φιλοδωριματα που δίνονται ςτουσ μιςκωτοφσ από τρίτουσ.  

- τα οδοιπορικά ζξοδα, όταν δεν εξαρτϊνται από τθν πραγματοποίθςθ υπθρεςιακϊν 
μετακινιςεων, δεν υπόκεινται ςε απόδοςθ λογαριαςμοφ και δεν διακόπτονται κατά τθν 
διάρκεια αςκζνειασ ι άδειασ.  

- το επίδομα μθ απουςίασ (τακτικότθτασ) 
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- το επίδομα κατοικίασ 

Ειδικότερεσ κατθγορίεσ, ενδεικτικά: 

α. Τπολογιςμόσ  του Δώρου Χριςτουγζννων ςτουσ ωρομίςκιουσ 

Για όςουσ αμείβονται με ωρομίςκιο ο υπολογιςμόσ γίνεται βάςει του μζςου όρου των 
αποδοχϊν του διαςτιματοσ από 1-5-2017 μζχρι 31-12-2017. Διαιροφνται δθλαδι οι 
ςυνολικζσ αμοιβζσ που ζλαβε ο μιςκωτόσ μζςα ςτο διάςτθμα αυτό δια του αρικμοφ 
των θμερϊν του διαςτιματοσ αυτοφ κατά τισ οποίεσ ο μιςκωτόσ εργάςκθκε θ 
διατιρθςε αξίωςθ για τισ αποδοχζσ του. Το ποςό που προκφπτει  πολλαπλαςιάηεται επί 
τον αρικμό των θμερομιςκίων που αναλογοφν ςτθ διάρκεια τθσ εργαςιακισ ςχζςθσ. 

β. Τπολογιςμόσ του Δώρου Χριςτουγζννων ςτουσ εργαηόμενουσ με μερικι 
απαςχόλθςθ. 

Οι εργαηόμενοι που απαςχολοφνται κακθμερινά λιγότερεσ ϊρεσ (ςε ςχζςθ με τθ πλιρθ 
απαςχόλθςθ) κα λάβουν ωσ δϊρο Χριςτουγζννων όςα θμερομίςκια λαμβάνει και ο 
εργαηόμενοσ με πλιρθ απαςχόλθςθ ζχοντασ όμωσ ωσ βάςθ υπολογιςμοφ τισ μειωμζνεσ 
αποδοχζσ και  αναλόγωσ με τον χρόνο απαςχόλθςθσ του από 01/05/2017 ζωσ 
31/12/2017. 

γ. Τπολογιςμόσ του Δώρου Χριςτουγζννων ςτουσ εργαηόμενουσ με διαλείπουςα 
εργαςία (εκ περιτροπισ απαςχόλθςθ). 

Οι εργαηόμενοι που απαςχολοφνται λιγότερεσ από 5 θμζρεσ τθ βδομάδα (για τουσ 
απαςχολοφμενουσ με πενκιμερο) και λιγότερεσ από 6 θμζρεσ τθ εβδομάδα (για τουσ 
απαςχολοφμενουσ με 6ιμερο) δικαιοφνται δϊρο Χριςτουγζννων 1 θμερομίςκιο για 
κάκε 8 πραγματοποιθκζντα θμερομίςκια μζςα ςτο διάςτθμα από 01/05/2017  ζωσ 
31/12/2017. 

Προςοχή: Σε όλεσ τισ περιπτώςεισ το ποςό του δώρου προςαυξάνεται με τον 
ςυντελεςτή αδείασ 0,041666. 

 

Πότε καταβάλλεται το Δώρο Χριςτουγζννων  

Tο δϊρο Χριςτουγζννων πρζπει να καταβλθκεί  μζχρι τθν 21θ Δεκεμβρίου κάκε ζτουσ. 
Το δϊρο Χριςτουγζννων υπόκειται ςε ειςφορζσ υπζρ ΙΚΑ, Φόρου Μιςκωτϊν 
Υπθρεςιϊν. Νοείται βζβαια ότι ο εργοδότθσ μπορεί να καταβάλει το δϊρο και νωρίτερα 
από τθν παραπάνω θμερομθνία.  

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 

Η καταβολι του Δϊρου Χριςτουγζννων πρζπει να γίνει ζωσ τισ 21/12. Σε περίπτωςθ 
που το Δϊρο Χριςτουγζννων 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 
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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. 

Σε κάκε περίπτωςθ μθ καταβολισ του Δϊρου Χριςτουγζννων, μζςα ςτθν ταςςόμενθ 
προκεςμία, οι Κοινωνικοί Επικεωρθτζσ Εργαςίασ του Σ.ΕΠ.Ε 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 online το Δώρο Χριςτουγζννων 

Με τθν νζα online εφαρμογι που ζχει δθμιουργιςει το  ΚΕ.Π.Ε.Α. δίνεται θ δυνατότθτα 
οι εργαηόμενοι να υπολογίςουν μόνοι τουσ το Δϊρο Χριςτουγζννων που δικαιοφνται, 
πατϊντασ το παρακάτω ςφνδεςμο: http://kepea.gr/calc-doro-xristoygennon.php 

Για οποιαδιποτε διευκρίνθςθ οι εργαηόμενοι μποροφν να επιςκζπτονται τον ιςτότοπο 
του Κζντρου Πλθροφόρθςθσ Εργαηομζνων και Ανζργων www.kepea.gr ι μποροφν να 
επικοινωνοφν ςτα τθλζφωνα 210 8202100 & 210 8202174 ι μποροφν να επιςκζπτονται 
το Κζντρο από τισ 09:00 το πρωί μζχρι τισ 19:30 το βράδυ ςτθ διεφκυνςθ Αινιάνοσ 3 & 
Πατθςίων 69, Ακινα. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ ΚΑΙ ΔΗΜΟΙΩΝ ΧΕΕΩΝ 

 

http://kepea.gr/calc-doro-xristoygennon.php
http://www.kepea.gr/

