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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ: Μέχρι της 30 Ιουνίου η πληρωμή του 

Το Επιμελητήριο Πρέβεζας ενημερώνει τις επιχειρήσεις ότι μέχρι τις 30 Ιουνίου θα πρέπει να 

καταβληθεί το σύνολο του δώρου Πάσχα στους εργαζόμενους από τους εργοδότες οι οποίοι καλούνται για 

να πληρωθούν να υποβάλλουν το σχετικό έντυπο από 1η Ιουλίου. 

Ειδικότερα το δώρο Πάσχα 2020 θα καταβληθεί στο σύνολό του από τις επιχειρήσεις δηλαδή τόσο 

το ποσό που καλύπτεται από τον ίδιο τον εργοδότη όσο και το ποσό που θα καλύψει το κράτος. 

Ειδικότερα για την πληρωμή προς τους εργοδότες του επιδόματος εορτών Πάσχα για το οποίο 

βαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός, οι εργοδότες υποβάλλουν στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ από 1-7-2020 έως10-

7-2020 το έντυπο “Υπεύθυνη Δήλωση Επιχειρήσεων – Εργοδοτών για το επίδομα εορτών Πάσχα έτους 

2020 για το οποίο βαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός. 

Στο έντυπο δηλώνονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία, τα στοιχεία της επιχείρησης, τα στοιχεία του 

τραπεζικού τους λογαριασμού (IΒΑΝ), τα στοιχεία των εργαζομένων τους, καθώς και το ποσό του 

επιδόματος εορτών Πάσχα 2020 (μικτές αποδοχές εργαζομένου και αναλογούσες εργοδοτικές εισφορές και 

κρατήσεις) που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα αναστολής της εργασιακής σχέσης εκάστου μισθωτού και 

το οποίο καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό. 

Οι επιχειρήσεις – εργοδότες που έχουν ενεργό κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20/03/2020 

σύμφωνα με τους ΚΑΔ του υπουργείου Οικονομικών ή εκείνες των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού 

κατά την 20/03/2020 κωδικού δευτερεύουσας δραστηριότητας, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική 

δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που 

αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20/3/2020, του ιδίου πίνακα, δύνανται να καταβάλουν στους 

εργαζομένους τους το επίδομα εορτών Πάσχα έτους 2020 μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020. 

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 10 Ιουλίου 2020, 

ανεξαρτήτως της ημερομηνίας καταβολής του επιδόματος εορτών Πάσχα στους δικαιούχους. 

Για την πληρωμή προς τους εργοδότες του επιδόματος εορτών Πάσχα που βαρύνεται ο κρατικός 

προϋπολογισμός, οι εργοδότες δηλώνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία σε ειδικό προς τούτο Έντυπο 

υπεύθυνης δήλωσης στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων, ήτοι τα στοιχεία της επιχείρησης, τα στοιχεία του τραπεζικού τους λογαριασμού (IBAN), τα 

στοιχεία των εργαζομένων τους καθώς και το ποσό του επιδόματος εορτών Πάσχα 2020 (μικτές αποδοχές 

εργαζομένου και αναλογούσες εργοδοτικές εισφορές και κρατήσεις) που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα 

αναστολής της εργασιακής σχέσης εκάστου μισθωτού και το οποίο καλύπτεται από τον κρατικό 

προϋπολογισμό. 

Οι εργοδότες φέρουν την ευθύνη για την ορθή συμπλήρωση έγκυρου και ενεργού αριθμού 

λογαριασμού IBAN καθώς και των λοιπών στοιχείων που αναφέρονται στο ειδικό Έντυπο, στο 

Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ». Η υποβολή του ειδικού Εντύπου για το επίδομα εορτών Πάσχα, 

ορίζεται από την 1η έως την 10η Ιουλίου 2020. 


