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ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Για τη δυνατότητα δικαστικής διεκδίκησης των επιδομάτων εορτών
Χριστουγέννων, Πάσχα και καλοκαιρινής αδείας
Μετά την έκδοση πρωτόδικων δικαστικών αποφάσεων που δικαιώνουν εργαζόμενους σχετικά
με τη διεκδίκηση των καταργημένων επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και
καλοκαιρινής αδείας ενημερώνουμε τα μέλη Δ.Ε.Π. για την σκοπιμότητα δικαστικής
διεκδίκησής τους.
Υπενθυμίζεται ότι, με διαδοχικές νομοθετικές ρυθμίσεις (ν. 3833/2010 και 3845/2010), αρχικώς,
περικόπηκαν (δώρο Χριστουγέννων στα 500 ευρώ, δώρο Πάσχα και του επιδόματος αδείας 250
ευρώ το καθένα) και εν συνεχεία με τον ν. 4093/2012 καταργήθηκαν τα δώρα εορτών και τα
επιδόματα αδείας για όλους τους εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα, οι οποίοι απασχολούνται
είτε με σχέση δημοσίου είτε με σχέση ιδιωτικού δικαίου στον δημόσιο και στον ευρύτερο
δημόσιο τομέα.
Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, έχει εκδοθεί μικρός αριθμός θετικών αποφάσεων από
πρωτοβάθμια δικαστήρια (ειρηνοδικεία και μονομελή πρωτοδικεία) που δικαιώνουν
εργαζόμενους κυρίως των ΟΤΑ αλλά και του ΟΑΕΔ, με τις οποίες έχει κριθεί ότι η πλήρης
κατάργηση με το μεσοπρόθεσμο των δώρων και του επιδόματος αδείας είναι αντίθετη με τη
συνταγματική αρχή της αναλογικότητας και ότι δεν έχει αιτιολογηθεί πλήρως και επαρκώς στο ν.
4093/2012. Παράλληλα, έχουν, επίσης, εκδοθεί και αρνητικές αποφάσεις.
Μέχρι στιγμής δεν έχει εκδικαστεί καμία αγωγή σε δευτεροβάθμιο δικαστήριο και συνεπώς,
σύμφωνα με σχετική νομική γνωμοδότηση της ΑΔΕΔΥ, οι πρωτόδικες αυτές αποφάσεις δεν
παράγουν καμίας μορφής δεδικασμένο.
Με βάση τα προηγούμενα, αυτή τη στιγμή δεν πρέπει να καλλιεργούνται βάσιμες προσδοκίες
για τη δικαστική διεκδίκησή τους πριν υπάρξει δεδικασμένο των υποθέσεων αυτών από
δευτεροβάθμιο δικαστήριο έτσι ώστε να παραχθεί η απαραίτητη νομολογία για την
υποστήριξη αντίστοιχων αγωγών από την πλευρά μας.
Επειδή, όμως, η παραγραφή των χρηματικών αξιώσεων έναντι του Δημοσίου επέρχεται με την
πάροδο (2) δύο ετών κρίνεται σκόπιμο να διακοπεί προσωρινά η παραγραφή των σχετικών
αξιώσεων για (6) μήνες με την υποβολή της επισυναπτόμενης αίτησης στο Τμήμα
Μισθοδοσίας των Πανεσπιτημίων. Στο διάστημα αυτό των έξι μηνών θα μας δοθεί η
δυνατότητα να αξιολογήσουμε εκ νέου τη σκοπιμότητα κατάθεσης αγωγών με βάσιμες
προσδοκίες. Να σημειωθεί ότι τυχόν αγωγές θα πρέπει να κατατεθούν μέσα στο διάστημα των
έξι αυτών μηνών.
Συνεπώς, μέχρι να υπάρξουν νεότερα δεδομένα, προτείνουμε όλοι οι συνάδελφοι ατομικά να
υποβάλλουν στο κεντρικό πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου συμπληρωμένη τη συνημμένη
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προς το Τμήμα Μισθοδοσία του Ιδρύματος, για να διακοπεί προσωρινά η παραγραφή των
σχετικών αξιώσεων. Η υποβολή της αίτησης θα πρέπει να γίνει ΑΜΕΣΑ.

Ο Πρόεδρος
Στάθης Ευσταθόπουλος
Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α.

Ο Γραμματέας
Χαράλαμπος Φείδας
Καθηγητής Α.Π.Θ.

2

