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Μυτιλήνη, 19 Δεκεμβρίου 2018  

Προς 

Την Ένωση Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος 

 

ΘΕΜΑ: Αναδρομική διεκδίκηση επιδομάτων Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας, 

(ενημέρωση και προσφορά) 

 

Δυνάμει των νόμων 3833/2010 και 3845/2010, τα δώρα των εορτών Χριστουγέννων 

και Πάσχα, καθώς και το επίδομα αδείας υπέστησαν περικοπές, ενώ δυνάμει του 

Ν.4093/2012 , παρ. 1, υποπαράγραφος γ1, επήλθαν σημαντικές μειώσεις στις αποδοχές 

των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας και καταργήθηκαν ολοσχερώς τα 

επιδόματα αδείας. 

Τόσο ο νόμος αυτός όσο και ο «διορθωτικός» Ν. 4307/2014 κρίθηκαν με σειρά 

αποφάσεων από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας ως αντισυνταγματικοί. 

Και ναι μεν οι ανωτέρω αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ έκριναν ως αντισυνταγματικές 

τις διατάξεις για τις περικοπές των αποδοχών σας, αλλά δεν έκριναν ούτε εμμέσως 

τοποθετήθηκαν  ως προς την συνταγματικότητα ή μη των ρυθμίσεων με τις οποίες 

καταργήθηκαν τα  δώρα εορτών και το επίδομα αδείας για το σύνολο των υπαλλήλων που 

μισθοδοτούνται από το Ελληνικό Δημόσιο.  

Ήδη σήμερα, με σειρά αποφάσεων των πρωτοβάθμιων πολιτικών και διοικητικών 

Δικαστηρίων της χώρας έχει κριθεί ως αντισυνταγματική η ολοσχερής κατάργηση των 

επιδομάτων εορτών και αδείας για όλους τους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα, είτε 

συνδέονται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, είτε με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου 

(ενδ. ΕιρΚαλαμάτας 7/2016, ΕιρΑθηνών 619/2017, ΔΠρΝαυπλίου 155/2016 κλπ) και 

επιδικάζονται στους ενάγοντες υπαλλήλους σε ετήσια βάση το συνολικό ποσό των 1.000 

Ευρώ (500 Ευρώ για το δώρο Χριστουγέννων, το ποσό των 250 Ευρώ για το δώρο Πάσχα 

και το ποσό των 250 Ευρώ για το επίδομα αδείας), ποσό που έχει κριθεί με παλαιότερη 
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απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας ως συνταγματικά ανεκτό. Για 

την πληρότητα της ενημέρωσης σας, επισημαίνεται ότι υπάρχουν και αποφάσεις 

πρωτόδικων και πάλι δικαστηρίων που δέχονται την συνταγματικότητα της κατάργησης 

των Δώρων εορτών και του επιδόματος αδείας, στο όνομα της κατάστασης ανάγκης που 

πρόκυψε από τη δημοσιονομική κρίση .  

Ως εκ τούτου η μέχρι σήμερα διαμορφωθείσα νομολογία που στηρίζεται μόνο σε 

αποφάσεις πρωτόδικων δικαστηρίων δεν είναι παγιωμένη. Από ότι είμαστε σε θέση να 

γνωρίζουμε, ήδη έχει συζητηθεί ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας αναίρεση που 

άσκησε το Ελληνικό Δημόσιο κατά θετικής για δικαστικούς υπαλλήλους  απόφασης του 

Διοικητικού Πρωτοδικείου Ναυπλίου και βρισκόμαστε σε αναμονή έκδοσης της απόφασης 

αυτής που θα παγιώσει την επί του θέματος νομολογία και μόνο ως προς τους 

εργαζόμενους που συνδέονται με το Ελληνικό Δημόσιο με σχέση εργασίας δημοσίου 

δικαίου, γιατί όσον αφορά τους με ιδιωτικού δικαίου απασχολούμενους στο Δημόσιο η 

νομολογία θα παγιωθεί με απόφαση του Αρείου Πάγου. Σε περίπτωση δε έκδοσης 

αντίθετων αποφάσεων από το Συμβούλιο της Επικρατείας και τον Άρειο Πάγο θα 

επιληφθεί το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο. 

Ενόψει των ανωτέρω δεδομένων και σε αναμονή έκδοσης της απόφασης από το 

Συμβούλιο της Επικρατείας, οπότε και θα γνωρίζουμε τη δικαστική εξέλιξη του θέματος 

αυτού, η πρότασή μας είναι η εξής :  

 Κάθε υπάλληλος  του Πυροσβεστικού Σώματος να υποβάλει για τη διασφάλιση των 

απαιτήσεων του Αίτηση προς την Υπηρεσία Μισθοδοσίας του ζητώντας την καταβολή 

από 20.12.2016 και εφεξής των οφειλομένων δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και 

επιδόματος αδείας. Επισημαίνεται ότι με την υποβολή της αίτησης αυτής ο υπάλληλος 

διακόπτει την διετή παραγραφή της αξίωσης του για το δώρο Χριστουγέννων 2016 μόνο 

για έξι (6) μήνες. Τούτο όμως σημαίνει ότι εάν μετά την παρέλευση του εξαμήνου από την 

υποβολή της ως άνω αίτησης δεν έχει ασκήσει αγωγή προς το αρμόδιο Διοικητικό 

Δικαστήριο, τότε επέρχεται η διετής παραγραφή της αξίωσης του να διεκδικήσει το δώρο 

Χριστουγέννων του έτους 2016.  Καταληκτική προθεσμία για την υποβολή της ως άνω 

αιτήσεως είναι η 19η Δεκεμβρίου του έτος 2018.  

Σε περίπτωση που είτε έχει εκδοθεί θετική για το θέμα απόφαση από το Συμβούλιο 

της Επικρατείας, είτε δεν έχει ακόμα εκδοθεί απόφαση, η άσκηση αγωγών προς το 

αρμόδιο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο θα πρέπει να λάβει χώρα το αργότερο έως και 

τα τέλη Μαρτίου 2019, με τις οποίες αγωγές έκαστος των υπαλλήλων θα διεκδικεί το ποσό 

των 500 Ευρώ για το έτος 2016 (δώρο Χριστουγέννων), το ποσό των 1.000 Ευρώ για το 



έτος 2017 και το ποσό των 1.000 Ευρώ για το έτος 2018 και συνολικά το ποσό των 2.500 

Ευρώ.   

Για την άσκηση εκ μέρους μας των ως άνω αγωγών για τους υπαλλήλους του 

Πυροσβεστικού Σώματος θα απαιτηθεί για την κάλυψη των δικαστικών εξόδων (ενδεικτικά 

αναφερομένων-κατάθεση των αγωγών, επίδοση των αγωγών στο Ελληνικό Δημόσιο, 

συζήτησης αυτών στο πρώτο βαθμό) η καταβολή του ποσού των δεκαοκτώ (18) Ευρώ 

για κάθε ενδιαφερόμενο  υπάλληλο, χωρίς να οφείλεται ουδεμία αμοιβή ανεξαρτήτου της 

τελικής έκβασης της υπόθεσης. 

Επισημαίνεται, ότι επειδή το ποσό που θα διεκδικεί κάθε υπάλληλος είναι κάτω των 

3.000 Ευρώ, η θετική απόφαση που θα εκδοθεί είναι ανέκκλητη, δηλαδή δεν προσβάλλεται 

με έφεση, αλλά υπάρχει δικονομική δυνατότητα του  Ελληνικού  Δημοσίου να ασκήσει 

απευθείας αναίρεση στο Συμβούλιο της Επικρατείας (όπως άλλωστε έπραξε με την 

πρωτόδικη απόφαση του Διοικητικού Μονομελούς Πρωτοδικείου Ναυπλίου, κατά της 

οποίας άσκησε αναίρεση και αναμένεται η απόφαση από το ΣτΕ, η οποία εκτιμούμε ότι θα 

είναι θετική) με τον ισχυρισμό είτε ότι η επίλυση της διαφοράς έχει γι’ αυτόν ευρύτερες 

δημοσιονομικές ή οικονομικές επιπτώσεις με αναφορά σε αριθμητικά δεδομένα, είτε περί 

αντίθετης προς την  υφιστάμενη νομολογία, είτε περί ύπαρξης σπουδαίου νομικού 

ζητήματος το οποίο πρέπει να επιλυθεί.  

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση αρνητικής έκβασης της δίκης, ουδέν ήδη 

καταβληθέν δικαστικό έξοδο επιστρέφεται.  

Για την άσκηση των αγωγών απαιτείται η συμπλήρωση των ατομικών στοιχείων 

κάθε υπαλλήλου, εξουσιοδότηση από κάθε υπάλληλο με βεβαίωση του γνησίου της 

υπογραφής του, η υπογραφή συμφωνητικού αμοιβής δίκης και η προσκόμιση ενός 

αναλυτικού ενημερωτικού μισθοδοσίας οποιουδήποτε εντός του τρέχοντος έτους  μήνα.  

Είμαστε δε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση, απευθυνόμενοι στα 

τηλέφωνα του γραφείου μας ή στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση ως παρατίθεται ανωτέρω. 

Εφ όσον επιθυμείτε υπάρχει η δυνατότητα να σας αποστείλουμε ηλεκτρονικά υπόδειγμα 

της σχετικής αιτήσεως την οποία κάθε ενδιαφερόμενος θα υποβάλλει προς την Υπηρεσία 

του καθώς και υπόδειγμα εξουσιοδοτήσεως για την παροχή έγγραφης πληρεξουσιότητας 

προς εμάς για την κατάθεση της αγωγής.  

 

Με εκτίμηση,  

Χατζηγιάννης Ι. Αναστάσιος 

Χατζηγιάννη Α. Ευστρατία 


