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Θέμα: “Ενημέπωζη επί ηων ππόζθαηων εξελίξεων και ηων ζηηημάηων πος ηίθενηαι για ηη διεκδίκηζη
ηων επιδομάηων εοπηών και άδειαρ”.

Α. Τέζεθε ππόςε καο ην γεληθόηεξνπ ελδηαθέξνληνο δήηεκα ηεο δηεθδίθεζεο ησλ επηδνκάησλ
ενξηώλ θαη αδείαο από ηα ζηειέρε ησλ Δλόπισλ Γπλάκεσλ. Δπί ηνπ δεηήκαηνο απηνύ, θαη γηα ηελ
πιεξέζηεξε ελεκέξσζή ζαο επί ησλ λνκηθώλ θαη πξαγκαηηθώλ δεηεκάησλ πνπ ηίζεληαη, ιεθηέα ηα
αθόινπζα:
1. Με ην Ν.3845/2010 ηα δώξα ενξηώλ θαη άδεηαο, ηα νπνία σο ηόηε ππνινγίδνληαλ βάζεη ηνπ
ύςνπο ησλ κεληαίσλ απνδνρώλ (απνηεινύληα ηνλ ιεγόκελν 13ν θαη 14ν κηζζό), πεξηνξίζηεθαλ ζε
θαη' απνθνπήλ πνζό ύςνπο 500€ γηα ην δώξν Χξηζηνπγέλλσλ, 250€ γηα ην δώξν Πάζρα θαη 250€ γηα
ην επίδνκα αδείαο, θαη ζπλέρηζαλ λα θαηαβάιινληαη ζηνπο ππαιιήινπο θαη ιεηηνπξγνύο ησλ νπνίσλ νη
κεηθηέο κεληαίεο απνδνρέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ επηδνκάησλ απηώλ, δελ ππεξβαίλνπλ ηηο
3.000€ κεληαίσο, ππνινγηδόκελεο ζε δσδεθάκελε βάζε (ήηνη δελ ππεξβαίλνπλ ηηο 2.916,67€
κεληαίσο). Σε όζνπο ππεξβαίλνπλ, ρνξεγείηαη αλαινγία ησλ ελ ιόγσ επηδνκάησλ, κέρξη ηε
ζπκπιήξσζε ηνπ αλσηέξσ νξίνπ.
2. Ο αλσηέξσ πεξηνξηζκόο έρεη θξηζεί ζπληαγκαηηθόο κε απόθαζε ηεο Οινκέιεηαο ηνπ
Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο (ΣηΔ Οι 668/2012).
3. Σηε ζπλέρεηα, κε ην Ν.4093/2012, θαηαξγήζεθαλ νινζρεξώο ηα ελ ιόγσ επηδόκαηα γηα ηνπο
ελ ελεξγεία ππαιιήινπο θαη ιεηηνπξγνύο. Με ηνλ ίδην λόκν εμάιινπ είραλ επηβιεζεί ζεκαληηθέο
κεηώζεηο ζηηο απνδνρέο ησλ ζηειερώλ ησλ Δλόπισλ Γπλάκεσλ θαη ησλ Σσκάησλ Αζθαιείαο,
κεηώζεηο πνπ απνθαηαζηάζεθαλ κεξηθώο κόλν κε ηνλ Ν.4307/2014 (ε ιεγόκελε απνθαηάζηαζε ηνπ
50% ηεο δηαθνξάο).
4. Δλδηακέζσο, θαη θαηόπηλ δηαδνρηθώλ απνθάζεσλ ηεο Οινκέιεηαο ηνπ ΣηΔ κε ηηο νπνίεο
θξίζεθαλ αληηζπληαγκαηηθέο νη πεξηθνπέο ζην κηζζνιόγην ησλ ελζηόισλ (ΣηΔ Οι 2192-2196/2014 θαη

1125-1128/2016), κε ηνλ Ν.4472/2017 ζεζπίζζεθε λέν κηζζνιόγην γηα ηνπο ππεξεηνύληεο ζηηο
Έλνπιεο Γπλάκεηο θαη ηα Σώκαηα Αζθαιείαο, ην νπνίν νκνίσο δελ πεξηέιαβε πξόβιεςε γηα ηελ
θαηαβνιή επηδνκάησλ ενξηώλ θαη αδείαο.
5. Δληειώο πξόζθαηα, κε ηηο ππ' αξηζ. 2626-2635/2018 απνθάζεηο ηνπ ΣΤ' Τκήκαηνο ηνπ
Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο (επηακεινύο ζπλζέζεσο), θξίζεθε σο αληηζπληαγκαηηθή ε αλσηέξσ
πεξηθνπή ησλ δώξσλ ενξηώλ θαη άδεηαο κε ηνλ Ν.4093/2012. Οη απνθάζεηο απηέο αθνξνύλ
δηθαζηηθνύο ππαιιήινπο θαη θξίλνπλ αληηζπληαγκαηηθή ηελ πεξηθνπή ησλ δώξσλ ζην πνζό πνπ είραλ
δηακνξθσζεί κέρξη ηόηε (500 επξώ δώξν Χξηζηνπγέλλσλ, 250 επξώ δώξν Πάζρα θαη 250 επξώ
επίδνκα αδείαο), εμεηάδνληαο ην λνκηθό πιαίζην πνπ ίζρπε θαηά ην ρξόλν εθείλν, ήηνη 2012 έσο 2015.
Λόγσ ηεο κείδνλνο

ζπνπδαηόηεηαο ηνπ δεηήκαηνο, ε απόθαζε παξαπέκπεη ην δήηεκα ζηελ

Οινκέιεηα, ε νπνία αλακέλεηαη λα ζπλεδξηάζεη εληόο ηνπ Φεβξνπαξίνπ γηα λα θξίλεη νξηζηηθά επ'
απηώλ.
6. Γελ κπνξεί λα κελ ηνληζηεί ε πξόζθαηε ηάζε ηεο λνκνινγίαο ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο
Δπηθξαηείαο λα πεξηνξίδεη ην αλαδξνκηθό απνηέιεζκα ηεο θξίζεο πεξί ηελ αληηζπληαγκαηηθόηεηα, όηαλ
από ηελ απόθαζή ηνπ πξνθύπηεη ζεκαληηθό δεκνζηνλνκηθό βάξνο, εμαηξώληαο όκσο από ηνλ
πεξηνξηζκό απηό όζνπο έρνπλ ήδε πξνζθύγεη ζηε Γηθαηνζύλε (βι. ελδεηθηηθά ΣηΔ Οι 22872288/2015, 431/2018). Τελ ηάζε απηή πεξηνξηζκνύ ηεο αλαδξνκήο έρεη αθνινπζήζεη θαη ην Διεγθηηθό
Σπλέδξην ζε αληίζηνηρα κεγάινπ δεκνζηνλνκηθνύ αληίθηππνπ απνθάζεηο (ΔΣ Οι 244/2017).
7. Τέινο, επηζεκαίλνπκε όηη από ηηο θείκελεο δηαηάμεηο (Ν.4270/2014 – Κώδηθαο Γεκνζίνπ
Λνγηζηηθνύ) πξνβιέπεηαη δηεηήο παξαγξαθή ησλ αμηώζεσλ ησλ ππαιιήισλ γηα απνδνρέο, επηδόκαηα
θαη απνδεκηώζεηο, παξαγξαθή ε νπνία (ππό ην ηαπηόζεκν πξνγελέζηεξν θαζεζηώο Γεκνζίνπ
Λνγηζηηθνύ) έρεη θξηζεί ζπληαγκαηηθή κε απόθαζε ηνπ Αλώηαηνπ Δηδηθνύ Γηθαζηεξίνπ (Α.Δ.Γ. 1/2012).
Β. Λακβάλνληαο ππόςε όια ηα αλσηέξσ, ζεσξνύκε ηα αθόινπζα:
α) Λόγσ ησλ δηαηάμεσλ πεξί παξαγξαθήο, νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ ζήκεξα λα
δηεθδηθήζνπλ ηελ πεξηθνπή ησλ δώξσλ πεξηόδνπ 1.1.2017 έσο 31.12.2018. Όζνη έρνπλ αζθήζεη
αηηήζεηο γηα δηαθνπή ηεο παξαγξαθήο, κπνξνύλ επίζεο λα δηεθδηθήζνπλ πεξηθνπέο κέρξη δύν έηε πξν
ηεο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο. (Σηελ πξάμε, εθόζνλ αηηήζεηο δηαθνπήο παξαγξαθήο ππνβιήζεθαλ εληόο
ηνπ Γεθεκβξίνπ ηνπ 2018, κπνξεί λα δηεθδηθεζεί θαη ην δώξν Χξηζηνπγέλλσλ 2016). Τπρόλ αύμεζε
ηνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο ηεο δηεθδίθεζεο κέρξη ην 2013, ζα νδεγήζεη ζε επηβξάδπλζε ηεο
δηαδηθαζίαο θαη επηβάξπλζή ηεο, θαζόζνλ γηα δηεθδηθνύκελα πνζά άλσ ησλ 3.000€ ππάξρεη δηθαίσκα
έθεζεο θαη από ηηο δύν πιεπξέο, θαη ηνύην άζθνπα, ελ όςεη ηνπ πξνθαλνύο ελδερνκέλνπ λα θξηζεί
παξαγεγξακκέλν ζεκαληηθό κέξνο ηεο δηεθδίθεζεο.
β) Δλόςεη ησλ ζεηηθώλ απνθάζεσλ, πθίζηαηαη επαξθέο λνκηθό έδαθνο γηα ηελ δηεθδίθεζε ησλ
επηδνκάησλ ενξηώλ θαη αδείαο, κε ηελ επηζήκαλζε όηη γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα 1.1.2017 έσο
31.12.2018, ην λνκηθό δήηεκα ζπλδέεηαη θαη κε ηελ ζέζπηζε ηνπ λένπ κηζζνινγίνπ (Ν.4472/2017). Ωο
εθ ηνύηνπ, νη απνθάζεηο 2626-2635/2018 ηνπ Τκήκαηνο ηνπ ΣηΔ θαη νη (ελδερνκέλσο) ζεηηθέο

απνθάζεηο ηεο Οινκέιεηαο ζα απνηεινύλ ζεκαληηθό ζεηηθό πξόθξηκα, ρσξίο σζηόζν λα επηιύνπλ ην
ζύλνιν ησλ λνκηθώλ δεηεκάησλ πξνθεηκέλνπ πεξί ησλ ζηειερώλ ησλ Δλόπισλ Γπλάκεσλ.
γ) Δλόςεη ηεο πξνπεξηγξαθείζαο λνκνινγηαθήο ηάζεο γηα πεξηνξηζκό ηνπ αλαδξνκηθνύ
απνηειέζκαηνο ηπρόλ αληηζπληαγκαηηθόηεηαο, ζεσξνύκε ζθόπηκε ηελ άκεζε άζθεζε ησλ ελδίθσλ
βνεζεκάησλ, πξν ηεο έθδνζεο απνθάζεσλ από ηελ Οινκέιεηα ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο.
Παξακέλνπκε ζηε δηάζεζή ζαο γηα θάζε πεξαηηέξσ δηεπθξίληζε, ελεκέξσζε, ζπδήηεζε.
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