ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ι. Επί του ερωτήµατος, που µου ετέθη.
«Μου ζητήθηκε να γνωµοδοτήσω αναφορικά µε την βασιµότητα της δικαστικής
διεκδίκησης των επιδοµάτων εορτών, υπό το φως της νοµολογίας των δικαστηρίων και
ιδιαίτερα της απόφασης του ΣτΕ [επταµελής σύνθεση]».
ΙΙ. Επί των ερµηνευτέων διατάξεων.
Το Σύνταγµα ορίζει στο άρ. 4 παρ. 5 «Οι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν χωρίς
διακρίσεις στα δηµόσια βάση, ανάλογα µε τις δυνάµεις τους» ενώ στο άρ. 25
προβλέπεται: «1. Τα δικαιώµατα του ανθρώπου ως ατόµου και ως µέλους του
κοινωνικού συνόλου και η αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου τελούν υπό την
εγγύηση του Κράτους [..] Οι κάθε είδους περιορισµοί που µπορούν κατά το Σύνταγµα
να επιβληθούν στα δικαιώµατα αυτά πρέπει να προβλέπονται είτε απευθείας από το
Σύνταγµα είτε από το νόµο, εφόσον υπάρχει επιφύλαξη υπέρ αυτού και να σέβονται
την αρχή της αναλογικότητας [..] 4. Το Κράτος δικαιούται να αξιώνει από όλους τους
πολίτες την εκπλήρωση του χρέους της κοινωνικής και εθνικής αλληλεγγύης».
Εξάλλου σύµφωνα µε το άρθρο 79 παρ. 1 του Συντάγµατος «Η Βουλή κατά την
τακτική ετήσια σύνοδό της ψηφίζει τον προϋπολογισµό των εσόδων και εξόδων του
Κράτους για το επόµενο έτος [..]» ενώ κατά το άρ. 106 παρ.1 αυτού «Για την εδραίωση
της κοινωνικής ειρήνης και την προστασία του γενικού συµφέροντος το Κράτος
προγραµµατίζει και συντονίζει την οικονοµική δραστηριότητα στη Χώρα, επιδιώκοντας
να εξασφαλίσει την οικονοµική ανάπτυξη όλων των τοµέων της εθνικής οικονοµίας [..]».
Από τον συνδυασµό των συνταγµατικών αυτών διατάξεων συνάγεται, ότι σε
περίπτωση παρατεταµένης οικονοµικής κρίσης, ο κοινός νοµοθέτης δύναται να
θεσπίσει µέτρα περιστολής των δηµοσίων δαπανών, που συνάγονται σοβαρή
οικονοµική επιβάρυνση µεγάλων κατηγοριών του πληθυσµού και ιδίως όσων
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λαµβάνουν µισθό ή σύνταξη από το δηµόσιο ταµείο λόγω της άµεσης εφαρµογής και
αποτελεσµατικότητας των επιβαλλόµενων σε βάρος τους µέτρων για τον περιορισµό
του δηµοσίου ελλείµµατος. Η δυνατότητα, όµως, αυτή δεν µπορεί να είναι απεριόριστη,
αλλά έχει ως όριο τις αρχές της αναλογικότητας, της ισότητας στην καταβολή των
δηµοσίων βαρών και του σεβασµού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, οι οποίες
επιτάσσουν το βάρος της δηµοσιονοµικής προσαρµογής να κατανέµεται µεταξύ όλων
των κατηγοριών απασχολούµενων τόσο στο ∆ηµόσιο όσο και στον ιδιωτικό τοµέα,
όπως επίσης και των ασκούντων ελευθέριο επάγγελµα, δεδοµένου µάλιστα, ότι η
βιωσιµότητα των δηµοσίων οικονοµικών προς όφελος όλων.
Και τούτο διότι ενόψει και της καθιερούµενης στο άρ. 25 παρ. 4 του
Συντάγµατος αξίωση του Κράτους να εκπληρώνουν όλοι οι πολίτες το χρέος της
κοινωνικής και εθνικής αλληλεγγύης, δεν είναι επιτρεπτό η επιβάρυνση από τα µέτρα,
που λαµβάνονται προς αντιµετώπιση της δυσµενούς και παρατεταµένης οικονοµικής
συγκυρίας να κατανέµεται πάντοτε σε συγκεκριµένες κατηγορίες πολιτών, όπως οι
µισθοδοτούµενοι από το ∆ηµόσιο, οι οποίοι κατά κανόνα, είναι συνεπείς στις
υποχρεώσεις τους, ώστε η σωρευτική επιβάρυνση αυτών να είναι ιδιαίτερα µεγάλη και
να είναι πλέον εµφανής η υπέρβαση των ορίων της αναλογικότητας και της ισότητας
στην κατανοµή των δηµοσίων βαρών, αντί της προώθησης διαρθρωτικών µέτρων ή της
είσπραξης των φορολογικών εσόδων, από τη µη εφαρµογή των οποίων ευνοούνται
κυρίως άλλες κατηγορίες πολιτών. Από την ασυνέπεια αυτών, κυρίως στο πεδίο της
εκπλήρωσης των φορολογικών τους υποχρεώσεων, προκαλείται σε µεγάλο βαθµό η
δυσµενής οικονοµική συγκυρία [Ολ.ΣτΕ

3373/2015, 2192-2196/2014, 4742/2014,

1286/2012, ΟλΕλΣυν 7412/2015, επίσης, πρβλ. ΣτΕ Ολ 668/2012].
Η µισθολογική κατάσταση των υπηρετούντων στον δηµόσιο τοµέα αποτέλεσε
προς αντιµετώπιση της παρατεταµένης οικονοµικής και δηµοσιονοµικής κρίσης των
τελευταίων ετών, αντικείµενο συνεχών νοµοθετικών παρεµβάσεων. Ειδικότερα, µε το
άρ. 1 του Κεφ.Α µε τίτλο «Μέτρα για την µείωση των δηµοσιονοµικών ελλειµµάτων και
εισοδηµατική Πολιτική έτους 2010» του ν.3833/2010 «Προστασία της Εθνικής
Οικονοµίας – Επείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση της δηµοσιονοµικής κρίσης»
ορίστηκε ότι «2. Τα πάσης φύσεως επιδόµατα, αποζηµιώσεις και αµοιβές γενικά,
καθώς και κατά τα µε οποιαδήποτε άλλη ονοµασία οριζόµενα και από οποιαδήποτε
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γενική ή ειδική διάταξη προβλεπόµενα των λειτουργών και υπαλλήλων του ∆ηµοσίου,
των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου [ΝΠ∆∆] και των Οργανισµών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης [ΟΤΑ], των µονίµων στελεχών των Ενόπλων ∆υνάµεων και αντίστοιχων
της Ελληνικής Αστυνοµίας, καθώς και του Πυροσβεστικού και Λιµενικούς Σώµατος
µειώνονται κατά ποσοστό δώδεκα τις εκατό [12%]. Τα επιδόµατα των παραγράφων Α3
των άρθρων 30 και 33 του ν.3205/2003 όπως ισχύουν µειώνονται κατά ποσοστό
είκοσι της εκατό [20%] και τα επιδόµατα των Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας
µειώνονται κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό [30%] αντίστοιχα 3. [..]».
Στη συνέχεια δηµοσιεύτηκε ο νόµος 3845/2010 «Μέτρα για την εφαρµογή του
Μηχανισµού Στήριξης της Ελληνικής Οικονοµίας από τα κράτη µέλη του Ευρώ και το
∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο», µε το άρθρο τρίτο του οποίου, που έχει τον τίτλο «Μέτρα
για τη µείωση των δηµοσίων δαπανών» ορίστηκε, ότι «1. Τα πάσης φύσεως
επιδόµατα αποζηµιώσεις και αµοιβές γενικά, καθώς και τα µε οποιαδήποτε άλλη
ονοµασία οριζόµενα και από οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη προβλεπόµενα των
λειτουργών και υπαλλήλων των φορέων της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του
ν.3833/2010 …µειώνονται κατά ποσοστό οκτώ [8%] [..] 6. Τα επιδόµατα εορτών
Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας που προβλέπονται από οποιαδήποτε γενική ή
ειδική διάταξη ή ρήτρα ή όρο συλλογικής σύµβασης εργασίας ή συµφωνία, για
λειτουργούς, υπαλλήλους και µισθωτούς, που υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής των
παραγράφων 1 έως και 4 [..] καθορίζονται ως εξής: [α] Το επίδοµα εορτών
Χριστουγέννων σε πεντακόσια [500 ευρώ]. [β] Το επίδοµα εορτών Πάσχα σε διακόσια
πενήντα [250 ευρώ] [γ] του επίδοµα αδείας σε διακόσια πενήντα [25 ευρώ].»
Με τον νόµο 4024/2011 αναδιαρθρώθηκε το Μισθολόγιο των δηµοσίων
Υπαλλήλων αρχής γενοµένης από την 1-1-2011. Μεταξύ δε των χορηγούµενων
επιδοµάτων προβλέφθηκε η καταβολή επιδοµάτων εορτών και αδείας, όπως
προβλεπόταν στο προγενέστερο καθεστώς. Ακολούθως κατ’ εφαρµογή του
ν.4046/2012 [Μνηµόνιο ΙΙ], εκδόθηκε ο ν.4093/2012, µε τον οποίο επιχειρήθηκε νέα
παρέµβαση στις αποδοχές των δηµοσίων υπαλλήλων, µε στόχο την περαιτέρω µείωση
των αποδοχών τους. Με την υποπαράγραφο Γ1 της παραγράφου Γ του άρθρου
πρώτου του ανωτέρω νόµου προβλέφθηκε η κατάργηση από 1-1-2013 των
καταβαλλόµενων επιδοµάτων εορτών και αδείας.
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Η νοµολογία των ∆ικαστηρίων, που έχει ξεκινήσει να διαµορφώνεται αρχικώς
από Ειρηνοδικεία και από ∆ιοικητικά Πρωτοδικεία τα τελευταία χρόνια, δέχεται, ότι η
κατάργηση των επιδοµάτων εορτών και αδείας, συνιστά παράβαση του άρ. 1 του
Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της ΕΣ∆Α, ως παρέµβαση στο ∆ικαίωµα της
Περιουσίας. Μάλιστα, οι αποφάσεις αυτές δέχονται, ότι όπως έχει κριθεί από την υπ’
αρ. 668/2012 απόφαση της Ολοµέλειας του Συµβουλίου Επικρατείας [η οποία
εκδόθηκε κατόπιν προσφυγής της Α∆Ε∆Υ κατά των περικοπών του ν.3833/2010 και
3845/2010], συµβατή προς το Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο, ήταν η µείωση των
καταβαλλόµενων επιδοµάτων και σε καµία περίπτωση η κατάργηση αυτών, όπως εν
προκειµένω συνέβη. Στη βάση αυτή, έκριναν αντισυνταγµατική την πλήρη κατάργηση
των καταβαλλόµενων επιδοµάτων εορτών και αδείας [Ειρηνοδικείο Αθηνών
946/2018, 619/2017, 608/2017].
Πρόσθετη τεκµηρίωση παρέχεται από την υπ’ αρ. 2287/2015 απόφαση της
Ολοµελείας του Συµβουλίου της Επικρατείας, η οποία έκρινε αντισυνταγµατικές τις
περικοπές, που επιβλήθηκαν στους συνταξιούχους, βάσει των διατάξεων του
ν.4093/2012. Εξίσου επιβοηθητική είναι και η υπ’ αρ. 431/2018 απόφαση της
Ολοµέλειας του Συµβουλίου της Επικρατείας, η οποία έκρινε οµοίως αντισυνταγµατικές
τις περικοπές που έγιναν εις βάρος των ιατρών του ΕΣΥ, βάσει των διατάξεων του
ν.4093/2012. Σε συνέχεια των ως άνω αποφάσεως έχουν ήδη εκδοθεί σειρά
αποφάσεων της Επταµελούς Συνθέσεως του ΣΤ Τµήµατος του Συµβουλίου της
Επικρατείας, µε τις οποίες κρίθηκε, ότι η κατάργηση των δώρων και επιδοµάτων
εορτών είναι αντίθετη προς του Σύνταγµα και συνακόλουθα παραπέµφθηκε το θέµα
στην Ολοµέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού ∆ικαστηρίου, ενώπιον της οποίας
εκδικάζεται την 1-2-2019.
Η εξέλιξη αυτή θέτει νέα δεδοµένα στη διεκδίκηση των οφειλοµένων στους εν
ενεργεία δηµοσίους υπαλλήλους δώρων, αφού σύµφωνα µε την πρόσφατη νοµολογία
του ΣτΕ, σε αντίστοιχες περιπτώσεις [αναδροµικά συνταξιούχων, αναδροµικά ειδικών
µισθολογίων κλπ], δεν µπορεί κανείς να αποκλείσει, σε περίπτωση θετικής
αποφάσεως, την πρόβλεψη περιορισµένης αναδροµικότητας. Τούτο σηµαίνει, ότι
όσοι υπάλληλοι, δεν έχουν ασκήσει αγωγές, διεκδικώντας τα οφειλόµενα, πριν την
έκδοση της απόφασης της Ολοµελείας, δεν θα είναι σε θέση µετά από αυτήν να

4

διεκδικήσουν την καταβολή επιδοµάτων εορτών και αδείας για το διάστηµα από 2013
και µετά. Με το δεδοµένο αυτό, φαίνεται να είναι πλέον σηµαντική η άσκηση αγωγών,
προς αποφυγή δυσάρεστων εκπλήξεων, αναφορικά µε την αναδροµικότητα της
αποφάσεως, που θα εκδοθεί.
Και βεβαίως, πρέπει να τονιστεί, ότι κανείς δεν είναι σε θέση να γνωρίζει, τον
χρόνο κατά τον οποίο θα εκδοθεί η απόφαση της Ολοµέλειας. Ένα, ωστόσο, είναι
βέβαιο: Από την εκδίκαση των υποθέσεων την 1η -2-2019 και εφεξής, οι αποφάσεις
µπορούν να εκδοθούν ανά πάσα στιγµή βάζοντας φραγµό στις διεκδικήσεις όσων δεν
έχουν υποβάλλει µέχρι τον χρόνο εκείνο αγωγές. Πρέπει να τονιστεί, ότι το πρόβληµα
αυτό δεν αντιµετωπίζεται µε την υποβολή αιτήσεων διακοπής της παραγραφής.
ΙΙΙ. Συµπεράσµατα.
Οι αποφάσεις της Επταµελούς Συνθέσεως του ΣΤ Τµήµατος του ΣτΕ και η
παραποµπή του θέµατος στην Ολοµέλεια του ΣτΕ, ενώπιον της οποίας εκδικάζεται την
1η -2-2019, καθιστούν πλέον σηµαντική την άσκηση αγωγών, προς αποφυγή του
κινδύνου θέσπισης περιορισµένης αναδροµικότητας από το Ανώτατο ∆ικαστήριο, µε
αποτέλεσµα την απώλεια αναδροµικών από το έτος 2013 και µετά.

Παραµένω στην διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση.
Με εκτίµηση,
Μαρία Μαγδαληνή Τσίπρα
∆ικηγόρος
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