
 

ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ Ν. 3845/2010. 

Μετά τη δημοσίευση του Ν. 3845/10(Φ.Ε.Κ. 65/τ. Α76.5.2010) και τον εκ νέου 

καθορισμό στις παραγράφους 9 έως 15 του αρθ. 3 του χρόνου καταβολής και του 

ύψους του ποσού των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και του 

επιδόματος άδειας, σας γνωρίζουμε ότι για τις περιπτώσεις των συνταξιούχων στους 



2 

οποίους καταβάλλονται αναδρομικά ή προκαταβολές ποσών συντάξεων χειρόγραφα 

από το υποκατάστημα καθώς και στις σχετικές αναγγελίες στη Δ/νση Εκμετάλλευσης, 

δε θα υπολογίζετε στα καταβαλλόμενα ποσά τα ποσά που αντιστοιχούν σε 
επίδομα Χριστουγέννων - Πάσχα ή σε επίδομα άδειας, μέχρι να σας δοθούν 

νεώτερες οδηγίες μετά από την υπογραφή των σχετικών υπουργικών αποφάσεων. 

Συν/κά: 1 φύλλο Φ.Ε.Κ. 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ 



1324 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 

γενική ή ειδική διάταξη ή ρήτρα ή όρο συλλογικής σύμ-
βασης εργασίας, ή διαιτητική απόφαση, ή με ατομική
σύμβαση εργασίας ή συμφωνία προβλεπόμενα, των ερ-
γαζομένων χωρίς εξαίρεση στους φορείς του πρώτου ε-
δαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του ν.
3833/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μειώνονται
κατά ποσοστό τρία τοις εκατό (3%).
Από τη μείωση του προηγούμενου εδαφίου εξαιρού-

νται τα επιδόματα που συνδέονται με την οικογενειακή
κατάσταση ή την υπηρεσιακή εξέλιξη, καθώς και τα συν-
δεόμενα με το ανθυγιεινό ή επικίνδυνο της εργασίας
τους και το μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών τους.
5. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου έχουν

εφαρμογή και για τα αιρετά όργανα Ο.Τ.Α., τους διοικη-
τές, υποδιοικητές, προέδρους, αντιπροέδρους των
Ν.Π.Δ.Δ., τους προέδρους, αντιπροέδρους και τα μέλη
των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών, καθώς και τους
προέδρους, αντιπροέδρους, διευθύνοντες συμβούλους
και εκτελεστικά μέλη διοικητικών συμβουλίων των
Ν.Π.Ι.Δ. που ανήκουν στο Κράτος, σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε
Ο.Τ.Α. ή επιχορηγούνται τακτικά από τον Κρατικό Προϋ-
πολογισμό σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό
(50%) του προϋπολογισμού τους ή είναι δημόσιες επιχει-
ρήσεις κατά την έννοια των παραγράφων 1, 2 και 3 του
άρθρου 1 του ν. 3429/2005.
6. Τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και α-

δείας που προβλέπονται από οποιαδήποτε γενική ή ειδι-
κή διάταξη ή ρήτρα ή όρο συλλογικής σύμβασης εργα-
σίας, διαιτητική απόφαση ή με ατομική σύμβαση εργα-
σίας ή συμφωνία, για λειτουργούς, υπαλλήλους και μι-
σθωτούς που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των πα-
ραγράφων 1 έως και 4, καθώς και για τα πρόσωπα που ε-
μπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 5, κα-
θορίζονται ως εξής:
α) Το επίδομα εορτών Χριστουγέννων σε πεντακόσια

(500) ευρώ.
β) Το επίδομα εορτών Πάσχα σε διακόσια πενήντα

(250) ευρώ.
γ) Το επίδομα αδείας, σε διακόσια πενήντα (250) ευ-

ρώ.
Τα επιδόματα του προηγούμενου εδαφίου καταβάλλο-

νται εφόσον οι πάσης φύσεως τακτικές αποδοχές, επι-
δόματα και αμοιβές, συμπεριλαμβανομένων και των επι-
δομάτων του προηγούμενου εδαφίου, δεν υπερβαίνουν
κατά μήνα, υπολογιζόμενες σε δωδεκάμηνη βάση, τα
τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ. Αν με την καταβολή των ε-
πιδομάτων του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής,
οι πάσης φύσεως τακτικές αποδοχές, επιδόματα και α-
μοιβές υπερβαίνουν το ύψος αυτό, τα επιδόματα του
πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής καταβάλλονται
μέχρι του ορίου των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, με α-
νάλογη μείωσή τους.
7. Οι διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 1 του ν.

3833/2010 εφαρμόζονται και για το πεδίο εφαρμογής
των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων του άρ-
θρου αυτού.
8. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων κατι-

σχύουν κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης ή ρήτρας ή όρου
συλλογικής σύμβασης εργασίας, διαιτητικής απόφασης
ή ατομικής σύμβασης εργασίας ή συμφωνίας.
9. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και κατά

περίπτωση με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομι-

κών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθορίζε-
ται ο χρόνος καταβολής των επιδομάτων εορτών Χρι-
στουγέννων και Πάσχα και του επιδόματος αδείας και
ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμο-
γή των διατάξεων των παραγράφων 6 και 10 έως και 14
του άρθρου αυτού.
10. Τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα

και το επίδομα αδείας που προβλέπονται από οποιαδή-
ποτε γενική ή ειδική διάταξη νόμου ή κανονιστικής πρά-
ξης για τους συνταξιούχους και βοηθηματούχους όλων
των φορέων κύριας ασφάλισης, με εξαίρεση τους συντα-
ξιούχους του Ο.Γ.Α., χορηγούνται εφόσον ο δικαιούχος
έχει υπερβεί το 60ό έτος της ηλικίας του και το ύψος
τους καθορίζεται ως εξής:
α) Το επίδομα εορτών Χριστουγέννων, στο ποσό των

τετρακοσίων (400) ευρώ.
β) Το επίδομα εορτών Πάσχα, στο ποσό των διακοσίων

(200) ευρώ.
γ) Το επίδομα αδείας, στο ποσό των διακοσίων (200)

ευρώ.
11. Από το όριο ηλικίας που προβλέπεται στην προη-

γούμενη παράγραφο εξαιρούνται όσοι εξ ιδίου δικαιώμα-
τος λαμβάνουν σύνταξη λόγω αναπηρίας ή με το καθε-
στώς των βαρέων και ανθυγιεινών ή των οικοδομικών ε-
παγγελμάτων, καθώς και οι δικαιούχοι εκ μεταβιβάσεως,
εφόσον οι τελευταίοι:
α) είναι δικαιούχοι λόγω θανάτου συζύγου, ή
β) δεν έχουν υπερβεί το 18ο έτος ή αν σπουδάζουν, το

24ο έτος της ηλικίας τους, ή
γ) είναι ανίκανοι για άσκηση οποιουδήποτε βιοποριστι-

κού επαγγέλματος σε ποσοστό μεγαλύτερο του 67%.
12. Αν καταβάλλονται στο ίδιο πρόσωπο δύο κύριες

συντάξεις από οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα κύριας
ασφάλισης, τα επιδόματα της παραγράφου 10 καταβάλ-
λονται μόνο από τον φορέα που καταβάλλει την μεγαλύ-
τερη σύνταξη.
13. Αν στη σύνταξη συντρέχουν περισσότεροι του ε-

νός δικαιούχοι εκ μεταβιβάσεως, το ποσό των επιδομά-
των επιμερίζεται αναλόγως στα συνδικαιούχα πρόσωπα.
14. Τα επιδόματα της παραγράφου 10 δεν καταβάλλο-

νται, εφόσον οι καταβαλλόμενες συντάξεις, συμπερι-
λαμβανομένων και των επιδομάτων της παραγράφου 10,
υπολογιζόμενες σε δωδεκάμηνη βάση υπερβαίνουν κατά
μήνα, τα δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ. Αν με
την καταβολή των επιδομάτων της παραγράφου 10, οι
καταβαλλόμενες συντάξεις υπερβαίνουν το ύψος αυτό,
τα επιδόματα της παραγράφου 10 καταβάλλονται μέχρι
του ορίου των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ,
με ανάλογη μείωσή τους.
15. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και

Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ρυθμίζεται κάθε α-
ναγκαίο ζήτημα για την εφαρμογή των παραγράφων 10
έως και 14 του άρθρου αυτού.
16. Η καταβολή της δεύτερης δόσης της οικονομικής

ενίσχυσης του άρθρου 1 του ν. 3808/2009 (ΦΕΚ 227 Α΄),
όπως προβλέπεται στην παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου
και νόμου, αναστέλλεται. Ο προσδιορισμός του χρόνου
καταβολής της δόσης αυτής, καθορίζεται με απόφαση
του Υπουργού Οικονομικών. Με κοινή απόφαση του Υ-
πουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου
Υπουργού μπορεί να αναπροσαρμόζονται τα επιδόματα
κινδύνου που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.



 



 



 




