Αθήνα, 19 ∆εκεµβρίου 2012
∆ΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ – ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣΠΟΙΝΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
Το σύστηµα υπολογισµού του ∆ώρου εορτών Χριστουγέννων καθορίζεται πάγια
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/Α/80). Συγκεκριµένα στην ως άνω ΚΥΑ, προβλέπεται ότι:
•
•

•
•
•
•

Προϋπόθεση καταβολής του επιδόµατος Χριστουγέννων 2012 είναι η ύπαρξη
απασχολήσεως (εργασιακής σχέσεως) του µισθωτού µέσα στο χρονικό διάστηµα
από 1-5-2012 µέχρι 31-12-2012.
Βάση υπολογισµού του δώρου αποτελούν οι καταβαλλόµενες αποδοχές της 10ης
∆εκεµβρίου 2012, συγκεκριµένης δηλαδή ηµεροµηνίας (ΑΠ 1485/07). Για τους
µισθωτούς των οποίων η σχέση εργασίας ελύθη προ της 10ης ∆εκεµβρίου,
λαµβάνονται υπόψη οι αποδοχές της ηµέρας λύσεως της σχέσεως. Μεταγενέστερη
της ηµεροµηνίας αυτής αύξηση αποδοχών δεν λαµβάνεται υπόψη.
Η καταβολή του επιδόµατος Χριστουγέννων θα γίνει µέχρι της 21ης ∆εκεµβρίου.
Τα επιδόµατα εορτών δεν επιτρέπεται να καταβληθούν σε είδος, αλλά µόνο σε
χρήµα.
Η ηµεροµηνία 31/12 αποτελεί δήλη ηµέρα (ΑΠ 40/2002 Ολ.) είναι δε το απώτερο
χρονικό σηµείο καταβολής του δώρου.
Για την καθυστέρηση καταβολής του ∆ώρου Χριστουγέννων, 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 αρ.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 ∆ώρου Χριστουγέννων, 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 ΚΠ∆.
Το ∆.Σ. της ΕΣΠΗΤ καλεί όσους συναδέλφους αντιµετωπίσουν θέµα µη καταβολής
του δώρου Χριστουγέννων, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, να επικοινωνήσουν άµεσα µε τη
Γραµµατεία της Ένωσης.
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