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Πώς αµείβονται οι Αργίες των Εορτών 
 
Κατά την περίοδο των εορτών έχουν καθορισθεί µε το νόµο ηµέρες 
υποχρεωτικής αργίας και ηµέρες κατ’ έθιµο αργίας. 
 
Ως ηµέρα υποχρεωτικής αργίας είναι η ηµέρα των 
Χριστουγέννων (25η ∆εκεµβρίου) κατά την οποία απαγορεύεται 
η απασχόληση των µισθωτών και η λειτουργία των επιχειρήσεων 
εκτός από εκείνες που νόµιµα λειτουργούν κατά τις Κυριακές και τις 
γιορτές. Έτσι ισχύουν τα εξής: 
α) Επιχειρήσεις που δεν θα λειτουργήσουν 
Εάν δεν λειτουργήσει η επιχείρηση καταβάλλεται στους µισθωτούς 
που αµείβονται µε ηµεροµίσθιο το σύνηθες καταβαλλόµενο 
ηµεροµίσθιό τους χωρίς καµία προσαύξηση.  Στους µισθωτούς που 
αµείβονται µε µισθό δεν οφείλεται τίποτα πέραν του µηνιαίου 
µισθού.   
β) Επιχειρήσεις που θα λειτουργήσουν 
Οι µισθωτοί που θα απασχοληθούν ηµέρα υποχρεωτικής αργίας 
δικαιούνται να λάβουν αν αµείβονται µε ηµεροµίσθιο το σύνηθες 
καταβαλλόµενο ηµεροµίσθιό τους και προσαύξηση 75% που θα 
υπολογισθεί στο νόµιµο ωροµίσθιό τους για όσες ώρες 
απασχοληθούν.  Στην περίπτωση που οι εργαζόµενοι αµείβονται µε 
µηνιαίο µισθό: 1)προσαύξηση 75% επί του νόµιµου ωροµίσθιού τους 
και το οφειλόµενο κατά τη συγκεκριµένη ηµέρα µισθό τους ίσο µε 
τόσα ωροµίσθια όσα είναι και οι ώρες απασχόλησης εφόσον 
πρόκειται για επιχειρήσεις που υπάγονται στις διατάξεις περί 
Κυριακής αργίας και λειτουργούν εκτάκτως και 
2)µόνο προσαύξηση 75% επί του νόµιµου ηµεροµισθίου για όσες 
ώρες απασχοληθούν αν πρόκειται για µισθωτούς επιχειρήσεων που 
δεν υπάγονται στις διατάξεις περί Κυριακής αργίας  
 
Όσοι από τους ηµεροµίσθιους δεν προσέλθουν στην εργασία τους αν 
γνωρίζουν ότι η επιχείρηση λειτουργεί δεν θα λάβουν την αµοιβή της 
ηµέρας αυτής. 
 
Ως κατ’ έθιµο αργίες είναι η δεύτερη ηµέρα των 
Χριστουγέννων (26η ∆εκεµβρίου), η Πρωτοχρονιά (1η 
Ιανουαρίου), τα Θεοφάνια (6 Ιανουαρίου) και αµείβονται ως 
εξής: 
Οι παραπάνω εορτές δεν περιλαµβάνονται στις εξαιρέσιµες και 
συνεπώς είναι εργάσιµες ηµέρες για τους µισθωτούς του ιδιωτικού 
τοµέα εκτός αν έχουν καθιερωθεί ως εξαιρέσιµες αργίες µε ειδικά 
διατάγµατα, συλλογικές συµβάσεις κτλ. Έτσι επιτρέπεται κατά την 
ηµέρα αυτή η λειτουργία των ιδιωτικών επιχειρήσεων όσο και η 
απασχόληση των µισθωτών.  Στους µισθωτούς που απασχολούνται 
κατά τις ηµέρες αυτές, αν µεν είναι ηµεροµίσθιοι οφείλεται να 
λάβουν το συνήθως καταβαλλόµενο ηµεροµίσθιό τους χωρίς καµία 
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προσαύξηση, αν δε αµείβονται µε µηνιαίο µισθό καµιά αµοιβή, πέρα 
του κανονικού µισθού τους. 
Σηµειώνεται ιδιαίτερα για τους αµειβόµενους µε ηµεροµίσθιο εάν δεν 
απασχοληθούν τις ηµέρες αυτές, έστω και για λόγους που δεν 
οφείλονται σε υπαιτιότητά τους, θα καταβληθεί το ηµεροµίσθιό τους.   
 
Εάν η επιχείρηση παραµένει κλειστή κατά τις ηµέρες αυτές, α) 
όσοι αµείβονται µε ηµεροµίσθιο δεν δικαιούνται κατά κανόνα να 
λάβουν το ηµεροµίσθιό τους γιατί δεν υπάρχει διάταξη νόµου µε την 
οποία να θεσπίζεται γενική υποχρέωση των εργοδοτών για την 
πληρωµή του ηµεροµισθίου τους στις µη εξαιρέσιµες αργίες, εκτός 
βέβαια αν από έθιµο ή επιχειρησιακή συνήθεια ή ΣΣΕ κλπ. 
Προβλέπεται ότι θα αργήσουν στις εορτές αυτές, καταβάλλοντας 
όµως το αντίστοιχο ηµεροµίσθιο, β)όσοι αµείβονται µε µηνιαίο µισθό 
θα λάβουν κανονικά το µισθό τους χωρίς καµιά πρόσθετη αµοιβή. 
 
Αν όµως λειτουργεί συνήθως η επιχείρηση κατά τη ηµέρα αυτή 
αλλά φέτος ο εργοδότης αποφάσισε µονοµερώς να µη 
λειτουργήσει, οφείλει να καταβάλλει στους αµειβόµενους µε 
ηµεροµίσθιο το ηµεροµίσθιό τους, κατά τις διατάξεις περί 
υπερηµερίας εργοδότου, και σε όσους αµείβονται µε µηνιαίο µισθό 
δεν δικαιούνται άλλης αµοιβής εκτός από τον κανονικό µηνιαίο µισθό 
τους. 
 
Αν όµως η επιχείρηση παρέµεινε κλειστή τα προηγούµενα χρόνια 
και φέτος ο εργοδότης εξαιρετικώς αποφάσισε τη λειτουργία 
της, τότε α)οι αµειβόµενοι µε ηµεροµίσθιο δικαιούνται το κανονικό 
τους, ηµεροµίσθιο και β)οι αµειβόµενοι µε µισθό δικαιούνται να 
λάβουν το 1/25 επί πλέον του µισθού τους (διότι ο µισθός 
αντιστοιχεί στις εργάσιµες ηµέρες του µηνός, ενώ η ηµέρα αυτή δεν 
ήταν για αυτούς εργάσιµη και συνεπώς δεν περιλαµβάνονταν στο 
µισθό τους η αµοιβή για την ηµέρα αυτή). 
 
Εάν κατά τις ηµέρες αυτές που χαρακτηρίζονται σαν εργάσιµες ο 
µισθωτός απουσιάσει αυθαίρετα από την εργασία του, όχι µόνο δεν 
δικαιούται να λάβει το ηµεροµίσθιό του αλλά πρόκειται για 
αδικαιολόγητη απουσία.  Αντίθετα, αν ο εργοδότης δεν επιτρέψει για 
οποιοδήποτε λόγο εκτός από της περίπτωση ανωτέρας βίας στους 
µισθωτούς να εργαστούν, υποχρεούται να τους καταβάλλει το 
ηµεροµίσθιο της ηµέρας αυτής. 
 


