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Κατερίνη,  27/03/2018 

 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 

ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ 
 
 

Επειδή κάθε χρόνο με την πληρωμή του Δώρου Πάσχα δημιουργούνται 

αρκετά προβλήματα, είτε από άγνοια είτε από σκοπιμότητα, το Εργατικό Κέντρο 

Κατερίνης κάνει γνωστό στους εργαζόμενους του Νομού Πιερίας τα εξής: 

1. Δώρο Πάσχα δικαιούνται ΟΛΟΙ οι εργαζόμενοι που εργάζονται από 1 Ιανουαρίου 

μέχρι 30 Απριλίου. 

2. Το Δώρο Πάσχα είναι ίσο με 15 ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ για τους εργαζόμενους που 

αμείβονται με ημερομίσθιο και ίσο με μισό (½) μισθό για τους εργαζόμενους που 

αμείβονται με μισθό, εφόσον εργάζονται όλο το διάστημα από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 

Απριλίου.  

3. Στη περίπτωση που οι εργαζόμενοι δεν εργάσθηκαν όλο το διάστημα από 1 

Ιανουαρίου μέχρι και 30 Απριλίου αλλά για μικρότερο διάστημα δικαιούνται 

αναλογία Δώρου Πάσχα που είναι 1 ημερομίσθιο αν είναι ημερομίσθιοι ή 1/30 του 

μισθού αν είναι μισθωτοί για κάθε 8 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ εργασίας 

(συμπεριλαμβάνονται Σάββατα, Κυριακές, Αργίες). 

4. Εργαζόμενοι σε εποχιακές εργασίες ή με σχέση εργασίας ορισμένου έργου ή 

ορισμένου χρόνου (εδώ υπάγονται και οι καθηγητές φροντιστηρίων) για κάθε 13  

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ  στο διάστημα από 1 Ιανουαρίου μέχρι 

30 Απριλίου δικαιούνται Δώρο Πάσχα δυο (2) ημερομίσθια ή 2/30 του μισθού. 

5. Θεωρούνται κανονικές ημέρες απασχόλησης για το Δώρο Πάσχα οι ημέρες ασθενείας 

για τις οποίες δεν υπήρξε επιδότηση από τον ασφαλιστικό οργανισμό, τα ΤΡΙΗΜΕΡΑ 

του ΙΚΑ, οι 17 εβδομάδες που δίνονται για τον τοκετό και το επιπλέον διάστημα όταν 

ο τοκετός πραγματοποιήθηκε αργότερα από την πιθανή ημέρα τοκετου. Επίσης 

υπολογίζονται οι υπερωρίες, το 75% των Κυριακών, των αργιών, το γάλα, το επίδομα 

αδείας κλπ.  
6. Το Δώρο Πάσχα πρέπει να καταβληθεί το αργότερο μέχρι την Μεγάλη Τετάρτη 4 

Απριλίου 2018 (σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να καταβληθεί σε 

είδος, αλλά μόνο σε χρήμα) και ισχύει για τον εργοδότη αυτόφωρο αν δεν το 

πληρώσει. 
 

Για κάθε πληροφορία και για κάθε πρόβλημα σχετικό με την πληρωμή του 

Δώρου Πάσχα, αδειών ή αποδοχών κλπ. οι εργαζόμενοι πρέπει να απευθύνονται στην 

Επιθεώρηση Εργασίας του Νομού Πιερίας στα τηλέφωνα 23510 23238 ή στο Εργατικό 

Κέντρο Κατερίνης στο τηλέφωνο 23510 23888. Με την νέα online εφαρμογή που έχει 

δημιουργήσει το  ΚΕ.Π.Ε.Α. της ΓΣΕΕ δίνεται η δυνατότητα οι εργαζόμενοι να 

υπολογίσουν μόνοι τους το Δώρο Πάσχα που δικαιούνται, πατώντας το παρακάτω 

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

 
 Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
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