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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

Δώρο Πάσχα: Πότε θα καταβληθεί από τους εργοδότες  – Τι θα γίνει με το υπόλοιπο ποσό 
από το κράτος 

Το Επιμελητήριο Πρέβεζας ενημερώνει τις επιχειρήσεις μέλη του για το οτι  μέχρι τις 30 Ιουνίου 
θα πρέπει όλοι οι εργοδότες να καταβάλλουν στους εργαζόμενους το δώρο Πάσχα ενώ το ποσό που 
θα δοθεί από το κράτος και αντιστοιχεί στο διάστημα της αναστολής της σύμβασης εργασίας θα 
καταβληθεί αργότερα στους εργοδότες και κατ’ επέκταση στους εργαζόμενους. 

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση, αρχικά οι εργοδότες θα καταβάλλουν στους 
εργαζόμενους το δώρο Πάσχα που τους αναλογεί μέχρι την αναστολή της σύμβασης εργασίας. Στην 
συνέχεια οι εργοδότες θα υποβάλλουν ειδικό έντυπο στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ από την 1η Ιουλίου ως τις 10 
Ιουλίου. 

Στο ειδικό έντυπο οι εργοδότες φέρουν την ευθύνη για την ορθή συμπλήρωση έγκυρου και 
ενεργού αριθμού λογαριασμού ΙΒΑΝ καθώς και των λοιπών στοιχείων που αναφέρονται στο ειδικό 
Έντυπο. Στην συνέχεια το Yπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων επεξεργάζεται τα 
απολύτως αναγκαία στοιχεία όπως δηλώνονται στο ειδικό Έντυπο, του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ για το σκοπό 
του ελέγχου και της πληρωμής, του επιδόματος εορτών Πάσχα. 

Τα δεδομένα που καταχωρούνται στις Α.Π.Δ διασταυρώνονται με το πληροφοριακό σύστημα 
«ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προκειμένου να επιβεβαιωθεί η 
ορθότητα των στοιχείων που δηλώνονται. Σε περίπτωση αναληθών στοιχείων επιβάλλονται οι 
προβλεπόμενες κατά περίπτωση κυρώσεις. Εφόσον τα στοιχεία επιβεβαιωθούν τότε καταβάλλεται το 
ποσό του δώρου στον εργοδότη ο οποίος καλείται στην συνέχεια να το καταβάλλει στον εργαζόμενο. 

Η πληρωμή γίνεται εφάπαξ από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με 
πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου-εργοδότη (ΙΒΑΝ) το οποίο έχει δηλωθεί στο 
ειδικό Έντυπο του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ. Οι επιχειρήσεις – εργοδότες, καταχωρούν σε διακριτή Αναλυτική 
Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) το επίδομα εορτών Πάσχα. Τα ποσά του επιδόματος εορτών που 
βαρύνουν τον εργοδότη καταχωρίζονται στον κωδικό τύπου αποδοχών 03 και στην ίδια Α.Π.Δ. σε 
κωδικό ειδικού τύπου αποδοχών, οι λεπτομέρειες του οποίου θα καθοριστούν από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, καταχωρίζονται τα ποσά του επιδόματος εορτών που βαρύνουν τον κρατικό 
προϋπολογισμό. 

Το επίδομα εορτών Πάσχα έτους 2020 υπολογίζεται βάσει του καταβαλλόμενου μισθού ή 
ημερομισθίου την προηγουμένη της ημερομηνίας αναστολής της εργασιακής σχέσης. 

Οι επιχειρήσεις – εργοδότες, καταχωρούν σε διακριτή Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) το 
επίδομα εορτών Πάσχα. Τα ποσά του επιδόματος εορτών που βαρύνουν τον εργοδότη 
καταχωρίζονται στον κωδικό τύπου αποδοχών 03 και στην ίδια Α.Π.Δ. σε κωδικό ειδικού τύπου 
αποδοχών, οι λεπτομέρειες του οποίου θα καθοριστούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, 
καταχωρίζονται τα ποσά του επιδόματος εορτών που βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό. Οι 
επιχειρήσεις – εργοδότες καταβάλλουν στους εργαζομένους το σύνολο του επιδόματος εορτών Πάσχα, 
δηλαδή τόσο το ποσό που καλύπτεται από τον ίδιο τον εργοδότη όσο και το ποσό που καλύπτεται από 



τον κρατικό προϋπολογισμό και αποδίδουν τις οφειλόμενες για το σύνολο του επιδόματος, 
ασφαλιστικές εισφορές και κρατήσεις στους οικείους φορείς. 

Οι επιχειρήσεις – εργοδότες υποβάλλουν την Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) του 
επιδόματος εορτών Πάσχα και τυχόν συμπληρωματικών Α.Π.Δ του ίδιου σκοπού, έως την 10η Ιουλίου 
2020, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας καταβολής του επιδόματος εορτών Πάσχα στους δικαιούχους. 

Να σημειωθεί στα πρόσωπα που θα δηλώσουν ψευδή στοιχεία στην αίτησή τους, επιβάλλονται 
οι κυρώσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία σε περίπτωση υποβολής ψευδούς 
δηλώσεως. 

 


