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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 

 

H Γ.Σ.Ε.Ε. μέσω του Κέντρου Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων της Συνομοσπονδίας 
(ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ), www.kepea.gr ενημερώνει τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα για την αμοιβή 
των αργιών του Πάσχα.  

Η Μεγάλη Παρασκευή (06-04-2018) είναι υποχρεωτική αργία για τα καταστήματα. Σύμφωνα με το 
νόμο (άρθ.4 ΒΔ 748/1966) απαγορεύεται η απασχόληση των μισθωτών και η λειτουργία των 
καταστημάτων μέχρι τις 13.00 της Μεγάλης Παρασκευής.  

Για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, η Μεγάλη Παρασκευή δεν περιλαμβάνεται στις υποχρεωτικές αργίες 
που ορίζει ο νόμος για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. Ωστόσο οι ιδιωτικές επιχειρήσεις στη 
χώρα μας αργούν σε περίπτωση που η Μεγάλη Παρασκευή έχει χαρακτηρισθεί αργία ή ημιαργία από 
διάταξη ΣΣΕ, Κανονισμού Εργασίας της επιχείρησης, από επιχειρησιακή συνήθεια και έθιμο, κατά το 
οποίο η επιχείρηση παραμένει κλειστή την ημέρα αυτή. 

 
Το Μεγάλο Σάββατο (07-04-2018) είναι εργάσιμη ημέρα για τους εργαζόμενους που νόμιμα 
απασχολούνται Σάββατο στον ιδιωτικό τομέα, εκτός αν έχει καθιερωθεί αργία ή ημιαργία από 
διάταξη ΣΣΕ, Κανονισμού Εργασίας της επιχείρησης, από επιχειρησιακή συνήθεια και έθιμο, κατά το 
οποίο η επιχείρηση παραμένει κλειστή την ημέρα αυτή. 

 
Για την Κυριακή του Πάσχα (08-04-2018) ισχύει ο γενικός κανόνας της Κυριακής αργίας, δηλαδή 
απαγορεύεται η απασχόληση των εργαζομένων.  
Όσοι από τους μισθωτούς απασχοληθούν σε επιχειρήσεις που νόμιμα λειτουργούν κατά τις Κυριακές 
και τις λοιπές απ’ το νόμο αργίες  δικαιούνται τα παρακάτω: 
 

1) αν αμείβονται με ημερομίσθιο, το σύνηθες καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους και προσαύξηση 75% 
που θα υπολογισθεί στο νόμιμο ωρομίσθιό τους για όσες ώρες απασχοληθούν 

2) αν αμείβονται με μηνιαίο μισθό, οφείλεται προσαύξηση 75%, που υπολογίζεται στο 1/25 του 
νομίμου μισθού τους για όσες ώρες απασχοληθούν 
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3) αναπληρωματική ανάπαυση (ρεπό): Εφόσον οι εργαζόμενοι απασχοληθούν Κυριακή άνω των 5 
ωρών δικαιούνται πρόσθετα και αναπληρωματική ανάπαυση (ρεπό), σε άλλη εργάσιμη ημέρα της 
εβδομάδας.  
 
Σε περίπτωση που ισχύουν ευνοϊκότεροι όροι (πχ από ΣΣΕ, Κανονισμό Εργασίας, επιχειρησιακή 
συνήθεια ή έθιμο) ως προς τις προσαυξήσεις της αμοιβής για την εργασία σε ημέρα Κυριακής (όπως 
και υποχρεωτικής αργίας), αυτοί υπερισχύουν.  

 
 
Η Δευτέρα του Πάσχα (09-04-2018) είναι από το νόμο ημέρα υποχρεωτικής αργίας για όλες τις 
επιχειρήσεις.  
Στις επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν καταβάλλεται χωρίς κάποια προσαύξηση το σύνηθες 
ημερομίσθιο σε όσους αμείβονται με ημερομίσθιο, ενώ σε όσους αμείβονται με μισθό καταβάλλεται 
ο μηνιαίος μισθός τους. 

Εάν ο εργοδότης απασχολήσει το προσωπικό του οφείλει τα παρακάτω: 
 Για τις επιχειρήσεις που νόμιμα λειτουργούν   

Οι εργαζόμενοι που θα απασχοληθούν δικαιούνται  

1) αν αμείβονται με ημερομίσθιο, το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους και προσαύξηση 
75% που θα υπολογισθεί στο νόμιμο ωρομίσθιό τους για όσες ώρες απασχοληθούν  

2) στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι αμείβονται με μηνιαίο μισθό:  

α) αν πρόκειται για επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα κατά τις Κυριακές και τις λοιπές απ’ το νόμο 
αργίες, οφείλεται προσαύξηση 75%, που υπολογίζεται στο 1/25 του νομίμου μισθού τους για όσες 
ώρες απασχοληθούν. 

β) αν πρόκειται για επιχειρήσεις που αργούν κατά τις Κυριακές και ημέρες αργίας και εκτάκτως θα 
λειτουργήσουν τη Δευτέρα του Πάσχα, οφείλεται το 1/25 του συνήθως καταβαλλομένου μισθού τους 
και επιπλέον προσαύξηση 75% επί του νόμιμου ημερομισθίου για όσες ώρες απασχοληθούν. 

 

Σε περίπτωση που ισχύουν ευνοϊκότεροι όροι (πχ από ΣΣΕ, Κανονισμό Εργασίας, επιχειρησιακή 
συνήθεια ή έθιμο) ως προς τις προσαυξήσεις της αμοιβής για την εργασία σε ημέρα υποχρεωτικής 
αργίας ή Κυριακής, αυτοί υπερισχύουν.  

ΓΕΝΙΚΗ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΩΡΟΥ ΠΑΣΧΑ ΕΩΣ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ (04/4/2018) 

 
Υπολογίστε online το Δώρο Πάσχα  

Με την νέα online εφαρμογή του ΚΕ.Π.Ε.Α. μπορείτε να υπολογίσετε το Δώρο Πάσχα που δικαιούστε, 

συμπληρώνοντας τα πεδία που θα δείτε στον σύνδεσμο. 

http://kepea.gr/calc-doro-pasxa.php 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

 

http://kepea.gr/calc-doro-pasxa.php

