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Σε συνέχεια της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας και αναφορικά με το θέμα της δικαστικής
διεκδίκησης αναδρομικών για δώρα εορτών Χριστουγέννων-Πάσχα και επιδόματος αδείας,
σημειώνω τα κάτωθι:
Η δικαστική διεκδίκηση αφορά στην αναδρομική καταβολή των δώρων εορτών
Χριστουγέννων-Πάσχα και επιδόματος αδείας, που σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.4024/2011 ανέρχονταν σε 500, 250 και 250 ευρώ, αντιστοίχως. Τα δώρα/επιδόματα
αυτά καταργήθηκαν από 1/1/2013, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4093/2012. Η
κατάργηση αυτή των ανωτέρω επιδομάτων αμφισβητήθηκε και επικρίθηκε ως
αντισυνταγματική, καθώς έρχεται σε αντίθεση τόσο με διατάξεις του ίδιου του Συντάγματος
(ισότητα, αναλογικότητα, ανθρώπινη αξιοπρέπεια), όσο και με διατάξεις του ευρωπαϊκού
δικαίου (Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης, Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου, Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο αυτής), με αποτέλεσμα πολλές κατηγορίες
εργαζομένων του δημοσίου τομέα να προσφύγουν στα Δικαστήρια, διεκδικώντας την
αναδρομική καταβολή των επιδομάτων αυτών. Ήδη έχει εκδοθεί μια σειρά θετικών
αποφάσεων, ως επί το πλείστον από διάφορα Ειρηνοδικεία της Χώρας, που αφορούν
κυρίως υπαλλήλους ΙΔΑΧ των ΟΤΑ.
Η επικοινωνία μας συμπίπτει με μία πολύ σημαντική δικαστική απόφαση του
Συμβουλίου της Επικρατείας (Τμήμα Στ’, Επταμελής Σύνθεση), που δημοσιεύθηκε μόλις
χθες και η οποία κρίνει την κατάργηση των ανωτέρω επιδομάτων αντισυνταγματική. Η
κρίση αυτή δεν είναι οριστική και αμετάκλητη, γιατί το Τμήμα Στ’ του ΣτΕ παρέπεμψε το
ζήτημα στην Ολομέλεια, ως όφειλε, αφού αφορά σε κήρυξη διάταξης νόμου ως
αντισυνταγματικού, πλην όμως η απόφαση αυτή εκτιμάται ως βαρύνουσα και
κατευθυντήρια γραμμή, αλλά και ενδεικτική των απόψεων που επικρατούν μεταξύ των
δικαστών.
Με τα δεδομένα αυτά, εκτιμάται ότι η δικαστική προσφυγή για τη διεκδίκηση των
αναδρομικών από τα ανωτέρω επιδόματα (1.000 ευρώ κατ’ έτος ανά υπάλληλο) διατηρεί
πλέον σημαντικές ελπίδες δικαίωσης και αποκατάστασης της ζημίας, που υπήρξε από την
κατάργηση των επιδομάτων. Η διεκδίκηση για τους υπαλλήλους του Δημοσίου, ΟΤΑ και
ΝΠΔΔ είναι σε βάθος διετίας (εν προκειμένω, 2017-2018) και όχι πενταετίας, αφού αυτό
προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 140 παρ. 3 του Ν.4270/2015 και έχει κριθεί
αμετάκλητα και με την υπ’ αριθ. 32/2008 απόφαση του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου
(ΑΕΔ).
Το δικηγορικό μας γραφείο αναλαμβάνει τη δικαστική αυτή διεκδίκηση, όπως ήδη έχει
πράξει στο παρελθόν με διάφορες κατηγορίες εργαζομένων του δημόσιου τομέα (π.χ.
υπάλληλοι ΥΕΘΑ, ΙΚΑ, ΟΤΑ κ.ά.), με βασικούς όρους συνεργασίας: ποσοστιαία
δικηγορική αμοιβή επί του επιδικασθέντος ποσού (4% + φπα 24%) και για τα έξοδα
εκδίκασης ποσό 20 ευρώ + 24% φπα. Σε περίπτωση αποτυχίας, δεν θα οφείλεται
δικηγορική αμοιβή. Επίσης, αν απαιτηθεί παράβολο εφέσεως και δικαστικό ένσημο, τότε
αυτά θα βαρύνουν τον κάθε ενδιαφερόμενο. Οι αγωγές θα είναι ομαδικές των 50 ατόμων

και θα απευθύνονται για τους μόνιμους υπαλλήλους στα Διοικητικά Δικαστήρια και για τους
ΙΔΑΧ ή ΙΔΟΧ στα Πολιτικά Δικαστήρια.
Τέλος, δεδομένου ότι κινούμαστε ήδη στο τέλος του έτους, προτείνουμε, προς αποφυγή
προβλημάτων με την παραγραφή των αξιώσεων, η υποβολή ομαδικής αιτήσεως των
μελών της Ενώσεως, προς το ΝΣΚ ή τη Δ/νση Οικονομικού του Σώματος, για την
πληρωμή των αναδρομικών, ώστε να διακοπεί η παραγραφή, σύμφωνα με τη διάταξη του
άρθρου 143 περ. β’ και γ’ του Ν.4270/2014.
Με εκτίμηση,

