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Πώς υπολογίζεται το ∆ώρο των Χριστουγέννων 
ΓΣΕΕ: Kαταβάλλεται από τις επιχειρήσεις µέχρι 21 ∆εκεµβρίου 
  
Για τον υπολογισµό του ποσού των ∆ώρων λαµβάνεται υπόψη ο τρόπος αµοιβής των 
µισθωτών, δηλαδή αν αµείβονται µε ηµεροµίσθιο ή µε µισθό, επισηµαίνεται µεταξύ άλλων 
σε ανακοίνωση του Κέντρου Πληροφόρησης και Ενηµέρωσης εργαζοµένων της ΓΣΕΕ. 
Η χρονική περίοδος που υπολογίζεται το ∆ώρο Χριστουγέννων αρχίζει από την 1η Μαΐου 
µέχρι και την 31η ∆εκεµβρίου κάθε έτους. Ετσι, οι εργαζόµενοι που η σχέση εργασίας 
τους µε τον εργοδότη είχε διάρκεια χωρίς διακοπή όλη τη χρονική περίοδο, δηλαδή από 
1ης Μαΐου µέχρι 31ης ∆εκεµβρίου κάθε έτους, δικαιούνται ολόκληρο το ∆ώρο, που είναι 
ίσο µε ένα µηνιαίο µισθό για τους αµειβόµενους µε µισθό και µε 25 ηµεροµίσθια για τους 
αµειβόµενους µε ηµεροµίσθιο. 
Οσοι όµως από τους παραπάνω µισθωτούς που η σχέση τους µε τον εργοδότη δεν 
διήρκεσε ολόκληρο το χρονικό διάστηµα που αναφέραµε, είτε γιατί αποχώρησαν 
οικειοθελώς από την εργασία τους είτε γιατί απολύθηκαν δικαιούνται να λάβουν τµήµα 
∆ώρου ανάλογο µε τη χρονική διάρκεια της εργασιακής τους σχέσης. 
Σε αυτή την περίπτωση το ∆ώρο Χριστουγέννων θα το υπολογίσουν ως εξής:2/25 του 
µηνιαίου µισθού ή 2 ηµεροµίσθια -ανάλογα µε το πώς αµείβονται- για κάθε 19 
ηµερολογιακές ηµέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης. Ακόµα και οι µισθωτοί που 
εργάστηκαν χρονικό διάστηµα µικρότερο των 19 ηµερών δικαιούνται ανάλογο κλάσµα 
του ∆ώρου. 
Το ∆ώρο Χριστουγέννων πρέπει να καταβληθεί µέχρι την 21η ∆εκεµβρίου κάθε έτους, 
υπόκειται σε εισφορές υπέρ ΙΚΑ, Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών. 
Βάση για τον υπολογισµό του ∆ώρου αποτελούν οι καταβαλλόµενες αποδοχές που 
πραγµατικά καταβάλλονται στους µισθωτούς κατά τη 10η ∆εκεµβρίου. Σε περίπτωση 
που η εργασιακή σχέση έχει λυθεί πριν από την παραπάνω ηµεροµηνία το ∆ώρο 
Χριστουγέννων υπολογίζεται µε βάση τις αποδοχές που καταβάλλονταν την ηµέρα που 
λύθηκε η εργασιακή σχέση. 
Σαν καταβαλλόµενος µισθός ή ηµεροµίσθιο είναι το σύνολο των τακτικών αποδοχών. 
Στην έννοια των τακτικών αποδοχών περιλαµβάνονται ο µισθός ή το ηµεροµίσθιο, καθώς 
και κάθε άλλη παροχή εφόσον καταβάλλεται από τον εργοδότη σαν αντάλλαγµα της 
παρεχόµενης από τον µισθωτό εργασίας, τακτικά κάθε µήνα, ή κατ’ επανάληψη, 
περιοδικά, κατά ορισµένα διαστήµατα του χρόνου. 
* Το επίδοµα αδείας: Για τον υπολογισµό στο ∆ώρο της αναλογίας του επιδόµατος αδείας 
πολλαπλασιάζουµε το συνολικό ποσό του ∆ώρου που δικαιούται ο µισθωτός επί τον 
συντελεστή 0,041666. Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να προσέξουν οι εργαζόµενοι ότι στις 
τακτικές αποδοχές των µισθωτών, βάσει των οποίων υπολογίζεται το ∆ώρο 
Χριστουγέννων, συµπεριλαµβάνεται και το επίδοµα αδείας. Συνεπώς, το ∆ώρο θα πρέπει 
να υπολογισθεί προσαυξηµένο µε την αναλογία του συντελεστή επιδόµατος αδείας που 
είναι 0,041666. 
Παράδειγµα: εργαζόµενος µε ∆ώρο Χριστουγέννων 900 ευρώ (µικτό µισθό) µε την 
προσαύξηση του συντελεστή αδείας θα πρέπει να πάρει 938 ευρώ. 
* Η αµοιβή για εργασία την Κυριακή και σε εξαιρέσιµες γιορτές ή σε νυκτερινές ώρες, 
εφόσον η απασχόληση είναι τακτική και µόνιµη. 
* Η αξία του χορηγούµενου γάλακτος ηµερησίως. 
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* Η πρόσθετη αµοιβή που δίνεται από τον εργοδότη οικειοθελώς για µεγαλύτερη 
παραγωγική απόδοση (πριµ), όταν επαναλαµβάνεται για µεγάλο χρονικό διάστηµα και σε 
τακτά χρονικά διαστήµατα. 
* Τα φιλοδωρήµατα που δίνονται στους µισθωτούς από τρίτους. 
* Τα οδοιπορικά έξοδα. 
* Η αµοιβή της νόµιµης υπερωρίας, εφόσον παρέχεται τακτικά. 
* Η αµοιβή της υπερεργασίας, εφόσον η εργασία αυτή πραγµατοποιείται τακτικά. 
* Η αµοιβή από προµήθειες. 
* Το επίδοµα µη απουσίας. 
* Το επίδοµα κατοικίας. 
* Το επίδοµα ισολογισµού, εφόσον καταβάλλεται κάθε χρόνο. 
Ωροµίσθιοι: Για όσους αµείβονται µε ωροµίσθιο ο υπολογισµός γίνεται βάσει του µέσου 
όρου των αποδοχών του διαστήµατος από 1-5-2014 µέχρι 31-12-2014. ∆ιαιρούνται 
δηλαδή οι συνολικές αµοιβές που έλαβε ο µισθωτός µέσα στο διάστηµα αυτό διά του 
αριθµού των ηµερών του διαστήµατος αυτού κατά τις οποίες ο µισθωτός εργάσθηκε ή 
διατήρησε αξίωση για τις αποδοχές του. Το ποσό που βρίσκουµε πολλαπλασιάζεται επί 
τον αριθµό των ηµεροµισθίων που αναλογούν στη διάρκεια της εργασιακής σχέσης. 
Μερική απασχόληση: Οι εργαζόµενοι που απασχολούνται καθηµερινά λιγότερες ώρες 
(σε σχέση µε την πλήρη απασχόληση) θα λάβουν ως ∆ώρο Χριστουγέννων όσα 
ηµεροµίσθια λαµβάνει και ο εργαζόµενος µε πλήρη απασχόληση, έχοντας όµως ως βάση 
υπολογισµού τις µειωµένες αποδοχές και αναλόγως µε τον χρόνο απασχόλησής του από 
01/05/2014 έως 31/12/2014. 
Μη έγκαιρη καταβολή 
Η καταβολή του ∆ώρου Χριστουγέννων στον ιδιωτικό τοµέα πρέπει να γίνει έως τις 
21/12, ενώ η ηµεροµηνία 31/12 είναι το απώτερο χρονικό σηµείο καταβολής του. Σε 
περίπτωση που το ∆ώρο Χριστουγέννων δεν καταβληθεί έγκαιρα, οι εργαζόµενοι πρέπει 
να προσφύγουν στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας προκειµένου να συνταχθεί µηνυτήρια 
αναφορά. 
 


