
Αζήλα, 8 Γεθεκβξίνπ 2011 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

ΚΑΣΑΒΟΛΗ ΓΩΡΟΤ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΩΝ 

Σαο ελεκεξώλνπκε όηη ζύκθωλα ηελ ππ’ ππ’ αξηζκ. πξωη. νηθ. 

2266/17.12.2010 εγθύθιην ηνπ Σώκαηνο Δπηζεώξεζεο Δξγαζίαο,  ζε 

περίπηωζη μη καηαβολής ηοσ επιδόμαηος εορηών, μέζα ζηην 

ηαζζόμενη εκ ηοσ νόμοσ προθεζμία, καλείηαι η Δπιθεώρηζη 

Δργαζίας να επεμβαίνει άμεζα για ηην άζκηζη ηης διαδικαζίας ηοσ 

ασηοθώροσ και ηην επιβολή ηων ζτεηικών κσρώζεων. Τν Γώξν 

Φξηζηνπγέλλωλ είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλν κε ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή 

πεξίνδν θαη ε θαζπζηέξεζε θαηαβνιήο ηνπ επηζύξεη ηηο πξνβιεπόκελεο 

πνηληθέο θπξώζεηο. 

Τν ζύζηεκα ππνινγηζκνύ ηνπ Γώξνπ ενξηώλ Φξηζηνπγέλλωλ, όπωο 

επηζεκαίλεηαη θαη ζηελ εγθύθιην ηνπ Δηδηθνύ Γξακκαηέα ηνπ ΣΔΠΔ θ. 

Φάιαξε, θαζνξίδεηαη πάγηα ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Κ.Υ.Α. 

19040/81 (ΦΔΚ 742/Β/81) ηωλ Υπνπξγώλ Οηθνλνκηθώλ θαη Δξγαζίαο 

πνπ εθδόζεθε ζε εθηέιεζε ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 1082/80 (ΦΔΚ 

250/Α/80). Σπγθεθξηκέλα ζηελ ωο άλω ΚΥΑ, πξνβιέπεηαη όηη: 

- Σην αξ.1, παξ.2 πξνϋπόζεζε θαηαβνιήο ηνπ επηδόκαηνο Χξηζηνπγέλλσλ 

2011 είλαη ε ύπαξμε απαζρνιήζεσο (εξγαζηαθήο ζρέζεσο) ηνπ κηζζσηνύ 

κέζα ζην ρξνληθό δηάζηεκα από 1-5-2011 κέρξη 31-12-2011. 

- Σην αξ.3 παξ.1 σο βάζε ππνινγηζκνύ ηνπ δώξνπ απνηεινύλ νη 

θαηαβαιιόκελεο απνδνρέο ηεο 10εο Δεθεκβξίνπ 2011, ζπγθεθξηκέλεο 

δειαδή εκεξνκελίαο (ΑΠ 1485/07). Γηα ηνπο κηζζσηνύο ησλ νπνίσλ ε 

ζρέζε εξγαζίαο ειύζε πξν ηεο 10εο Δεθεκβξίνπ, ιακβάλνληαη ππόςε νη 

απνδνρέο ηεο εκέξαο ιύζεσο ηεο ζρέζεσο. Μεηαγελέζηεξε ηεο εκεξνκελίαο 

απηήο αύμεζε απνδνρώλ δελ ιακβάλεηαη ππόςε. 

- Σην αξ.10 παξ.1 νξίδεηαη όηη ε θαηαβνιή ηνπ επηδόκαηνο Χξηζηνπγέλλσλ 

ζα γίλεη κέρξη ηεο 21εο Δεθεκβξίνπ. Τα επηδόκαηα ενξηώλ δελ επηηξέπεηαη 

λα θαηαβιεζνύλ ζε είδνο, αιιά κόλν ζε ρξήκα. 

- Η εκεξνκελία 31/12 απνηειεί δήιε εκέξα (ΑΠ 40/2002 Οι.) είλαη δε ην 

απώηεξν ρξνληθό ζεκείν θαηαβνιήο ηνπ δώξνπ. 



- Γηα ηελ θαζπζηέξεζε θαηαβνιήο ηνπ Δώξνπ Χξηζηνπγέλλσλ, ην νπνίν 

ζεσξείηαη ηαθηηθή απνδνρή, όπσο έρεη γίλεη απηό δεθηό πάγηα από ηε Ννκνινγία 

ηνπ Αξείνπ Πάγνπ επηζύξνληαη νη πνηληθέο θπξώζεηο ηνπ ΑΝ. 690/45, όπσο 

αληηθαηαζηάζεθε κε ην αξ.8 παξ.1 ηνπ Ν. 2336/95. 

Με βάζε ηελ πξναλαθεξόκελε δηάηαμε, θάζε εξγνδόηεο ή δηεπζπληήο ή 

επηηεηξακκέλνο ή κε νπνηνλδήπνηε ηίηιν εθπξόζωπνο νπνηαζδήπνηε 

επηρείξεζεο, εθκεηάιιεπζεο ή εξγαζίαο, ν νπνίνο δελ θαηαβάιιεη εκπξόζεζκα 

ζηνπο απαζρνινύκελνπο ζε απηόλ ηηο νθεηιόκελεο απνδνρέο ηνπ Γώξνπ 

Φξηζηνπγέλλωλ, ηηκωξείηαη θαηόπηλ κελύζεωο ηωλ ελδηαθεξνκέλωλ ή ηωλ 

νξγάλωλ ηνπ Υπνπξγείνπ Δξγαζίαο (Σώκα Δπηζεώξεζεο Δξγαζίαο) ή ηεο 

νηθείαο Αζηπλνκηθήο Αξρήο ή ηεο νηθείαο επαγγεικαηηθήο νξγάλωζεο ηωλ 

εξγαδνκέλωλ, κε θπιάθηζε κέρξη έμη (6) κήλεο θαη ρξεκαηηθή πνηλή, ηεο 

νπνίαο ην πόζν δελ κπνξεί λα νξίδεηαη θάηω ηνπ 25% νύηε πάλω ηνπ 50% ηνπ 

θαζπζηεξνύκελνπ ρξεκαηηθνύ πνζνύ.  

Η εθδίθαζε ηωλ παξαπάλω ππνζέζεωλ γίλεηαη κε ηε δηαδηθαζία ηνπ 

απηνθώξνπ, όπωο πξνβιέπεηαη από ηα άξζξα 417 επ. ηνπ ΚΠΓ. 

Σο Γ.. ηης ΔΠΗΣ καλεί όζοσς ζσναδέλθοσς ανηιμεηωπίζοσν θέμα μη 

καηαβολής ηοσ δώροσ Υριζηοσγέννων, ζύμθωνα με ηα ανωηέρω, να 

επικοινωνήζοσν άμεζα με ηη Νομική Τπηρεζία ηης Ένωζης, προκειμένοσ 

να διαζθαλιζηούν ηα δικαιώμαηα ηοσς. 

                                           

Για ηην ΔΠΗΣ 
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