ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΩΡΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ


Ενόψει των μέτρων για τον κορονοϊό, τι προβλέπεται για τη λήψη δώρου
Πάσχα;

Το δώρο Πάσχα θα καταβληθεί στο σύνολό του από όλες τις επιχειρήσεις και προς
όλους τους εργαζόμενους.


Η πλήρης καταβολή ισχύει για όλες τις επιχειρήσεις;

Το δώρο Πάσχα καταβάλλεται κανονικά από:
(α) Όσες επιχειρήσεις δεν έκλεισαν προσωρινά με κρατική εντολή,
(β) Όσες δεν ανήκουν στις «πληττόμενες», βάσει της λίστας ΚΑΔ.
Πρέπει δε να το καταβάλουν μέσα στην προθεσμία που προβλέπει ο Νόμος.


Πότε καταβάλλεται κανονικά;

Καταβάλλεται κανονικά στις προθεσμίες που προβλέπει ο Νόμος, δηλαδή το αργότερο
έως τη Μεγάλη Τετάρτη 15 Απριλίου.
Οι επιχειρήσεις που επλήγησαν, δηλαδή έχουν κλείσει με κρατική εντολή ή
υπολειτουργούν βάσει ΚΑΔ οφείλουν να το καταβάλουν έως 30 Ιουνίου.


Μπορεί αντί για χρήματα ο εργοδότης να το καταβάλλει σε είδος;

Το δώρο του Πάσχα καταβάλλεται μόνο χρηματικά και απαγορεύεται να καταβληθεί
σε είδος.


Πώς υπολογίζεται;

Υπολογίζεται βάσει των καταβαλλόμενων αποδοχών τη 15η μέρα πριν από τις εορτές
του Πάσχα.


Τι γίνεται αν δεν μας καταβάλει ο εργοδότης το δώρο του Πάσχα;

Εάν ο εργοδότης δεν καταβάλλει μέχρι την προβλεπόμενη ημερομηνία το δώρο του
Πάσχα (μεγάλη Τετάρτη 15 Απριλίου για τις κανονικές επιχειρήσεις και 30 Ιουνίου
για αυτές που επλήγησαν ή υπολειτουργούν βάσει ΚΑΔ) τότε σύμφωνα με τον παρ. 1
του Α.Ν. 690/1945, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 8 παρ. 1 του Ν. 2336/1995
θα έχει ποινικές κυρώσεις.


Τι συμβαίνει με τους εργαζόμενους που βρίσκονται σε αναστολή;

Στους εργαζόμενους των οποίων η εργασιακή σχέση με την επιχείρησή τους βρίσκεται
σε αναστολή, θα καταβληθεί το δώρο του Πάσχα μέχρι το καλοκαίρι και συγκεκριμένα
μέχρι τις 30 Ιουνίου. Θα είναι όμως μειωμένο και θα αφορά σε όλες τις εργάσιμες
ημέρες της εργασιακής σύμβασης πλην των ημερών του διαστήματος αναστολής.
Το υπόλοιπο ποσό που αντιστοιχεί στις μέρες της αναστολής θα καταβληθεί από τον
Κρατικό Προϋπολογισμό και όχι από τον εργοδότη.



Πώς υπολογίζεται το δώρο του Πάσχα;

Για να υπολογίσουμε το ποσό του Δώρου Πάσχα θα πρέπει να λάβουμε υπ’ όψη τον
τρόπο αμοιβής των μισθωτών, δηλαδή αν αμείβονται με ημερομίσθιο ή με μισθό.



Από πότε ξεκινάμε να υπολογίζουμε το χρόνο εργασίας για να λάβουμε το
δώρο του Πάσχα;

Ο χρόνος εργασία που υπολογίζουμε για να λάβουμε το δώρο του Πάσχα ξεκινάει από
01/01 μέχρι 30/4 κάθε χρόνου. Όσοι εργάζονται σε όλο αυτό το διάστημα δικαιούνται
να λάβουν μισό μηνιαίο μισθό, εάν λαμβάνουν μισθό, και 15 ημερομίσθια, αν
λαμβάνουν ημερομίσθιο.


Τι συμβαίνει αν η σύμβαση εργασίας μου δεν ξεκίνησε, για παράδειγμα,
από 01/01 ή δε διήρκεσε έως 30/04; Δικαιούμαι δώρο Πάσχα;

Εάν έχω εργασθεί για χρονικό διάστημα λιγότερο αυτού από 01/01 έως 30/04,
δικαιούμαι να λάβω την αναλογία δώρου Πάσχα που μου αντιστοιχεί για τις ημέρες
που εργάσθηκα.
Όπως προελέχθη, για το διάστημα της αναστολής σύμβασης λόγω των μέτρων για τον
κορονοϊό θα λάβω αναλογία δώρου από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.
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