
 1 

 

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

  

Ι. Επί ηος επωηήμαηορ, πος μος εηέθη. 

«Μνπ δεηήζεθε λα γλσκνδνηήζσ αλαθνξηθά κε ηελ βαζηκόηεηα ηεο δηθαζηηθήο 

δηεθδίθεζεο ησλ επηδνκάησλ ενξηώλ, ππό ην θσο ηεο λνκνινγίαο ησλ δηθαζηεξίσλ θαη 

ηδηαίηεξα ηεο  απόθαζεο ηνπ ΣηΔ [επηακειήο ζύλζεζε]». 

 ΙΙ. Επί ηων επμηνεςηέων διαηάξεων. 

 Τν Σύληαγκα νξίδεη ζην άξ. 4 παξ. 5 «Οη Έιιελεο πνιίηεο ζπλεηζθέξνπλ ρσξίο 

δηαθξίζεηο ζηα δεκόζηα βάζε, αλάινγα κε ηηο δπλάκεηο ηνπο» ελώ ζην άξ. 25 

πξνβιέπεηαη: «1. Τα δηθαηώκαηα ηνπ αλζξώπνπ σο αηόκνπ θαη σο κέινπο ηνπ 

θνηλσληθνύ ζπλόινπ θαη ε αξρή ηνπ θνηλσληθνύ θξάηνπο δηθαίνπ ηεινύλ ππό ηελ 

εγγύεζε ηνπ Κξάηνπο [..] Οη θάζε είδνπο πεξηνξηζκνί πνπ κπνξνύλ θαηά ην Σύληαγκα 

λα επηβιεζνύλ ζηα δηθαηώκαηα απηά πξέπεη λα πξνβιέπνληαη είηε απεπζείαο από ην 

Σύληαγκα είηε από ην λόκν, εθόζνλ ππάξρεη επηθύιαμε ππέξ απηνύ θαη λα ζέβνληαη 

ηελ αξρή ηεο αλαινγηθόηεηαο [..] 4. Τν Κξάηνο δηθαηνύηαη λα αμηώλεη από όινπο ηνπο 

πνιίηεο ηελ εθπιήξσζε ηνπ ρξένπο ηεο θνηλσληθήο θαη εζληθήο αιιειεγγύεο».  

Δμάιινπ ζύκθσλα κε ην άξζξν 79 παξ. 1 ηνπ Σπληάγκαηνο «Η Βνπιή θαηά ηελ 

ηαθηηθή εηήζηα ζύλνδό ηεο ςεθίδεη ηνλ πξνϋπνινγηζκό ησλ εζόδσλ θαη εμόδσλ ηνπ 

Κξάηνπο γηα ην επόκελν έηνο [..]» ελώ θαηά ην άξ. 106 παξ.1 απηνύ «Γηα ηελ εδξαίσζε 

ηεο θνηλσληθήο εηξήλεο θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ γεληθνύ ζπκθέξνληνο ην Κξάηνο 

πξνγξακκαηίδεη θαη ζπληνλίδεη ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηόηεηα ζηε Φώξα, επηδηώθνληαο 

λα εμαζθαιίζεη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε όισλ ησλ ηνκέσλ ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο [..]». 

Από ηνλ ζπλδπαζκό ησλ ζπληαγκαηηθώλ απηώλ δηαηάμεσλ ζπλάγεηαη, όηη ζε 

πεξίπησζε παξαηεηακέλεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ν θνηλόο λνκνζέηεο δύλαηαη λα 

ζεζπίζεη κέηξα πεξηζηνιήο ησλ δεκνζίσλ δαπαλώλ, πνπ ζπλάγνληαη ζνβαξή 

νηθνλνκηθή επηβάξπλζε κεγάισλ θαηεγνξηώλ ηνπ πιεζπζκνύ θαη ηδίσο όζσλ 
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ιακβάλνπλ κηζζό ή ζύληαμε από ην δεκόζην ηακείν ιόγσ ηεο άκεζεο εθαξκνγήο θαη 

απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ επηβαιιόκελσλ ζε βάξνο ηνπο κέηξσλ γηα ηνλ πεξηνξηζκό 

ηνπ δεκνζίνπ ειιείκκαηνο. Η δπλαηόηεηα, όκσο, απηή δελ κπνξεί λα είλαη απεξηόξηζηε, 

αιιά έρεη σο όξην ηηο αξρέο ηεο αλαινγηθόηεηαο, ηεο ηζόηεηαο ζηελ θαηαβνιή ησλ 

δεκνζίσλ βαξώλ θαη ηνπ ζεβαζκνύ ηεο αλζξώπηλεο αμηνπξέπεηαο, νη νπνίεο 

επηηάζζνπλ ην βάξνο ηεο δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο λα θαηαλέκεηαη κεηαμύ όισλ 

ησλ θαηεγνξηώλ απαζρνινύκελσλ ηόζν ζην Γεκόζην όζν θαη ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα, 

όπσο επίζεο θαη ησλ αζθνύλησλ ειεπζέξην επάγγεικα, δεδνκέλνπ κάιηζηα, όηη ε 

βησζηκόηεηα ησλ δεκνζίσλ νηθνλνκηθώλ πξνο όθεινο όισλ.  

Καη ηνύην δηόηη ελόςεη θαη ηεο θαζηεξνύκελεο ζην άξ. 25 παξ. 4 ηνπ 

Σπληάγκαηνο αμίσζε ηνπ Κξάηνπο λα εθπιεξώλνπλ όινη νη πνιίηεο ην ρξένο ηεο 

θνηλσληθήο θαη εζληθήο αιιειεγγύεο, δελ είλαη επηηξεπηό ε επηβάξπλζε από ηα κέηξα, 

πνπ ιακβάλνληαη πξνο αληηκεηώπηζε ηεο δπζκελνύο θαη παξαηεηακέλεο νηθνλνκηθήο 

ζπγθπξίαο λα θαηαλέκεηαη πάληνηε ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο πνιηηώλ, όπσο νη 

κηζζνδνηνύκελνη από ην Γεκόζην, νη νπνίνη θαηά θαλόλα, είλαη ζπλεπείο ζηηο 

ππνρξεώζεηο ηνπο, ώζηε ε ζσξεπηηθή επηβάξπλζε απηώλ λα είλαη ηδηαίηεξα κεγάιε θαη 

λα είλαη πιένλ εκθαλήο ε ππέξβαζε ησλ νξίσλ ηεο αλαινγηθόηεηαο θαη ηεο ηζόηεηαο 

ζηελ θαηαλνκή ησλ δεκνζίσλ βαξώλ, αληί ηεο πξνώζεζεο δηαξζξσηηθώλ κέηξσλ ή ηεο 

είζπξαμεο ησλ θνξνινγηθώλ εζόδσλ, από ηε κε εθαξκνγή ησλ νπνίσλ επλννύληαη 

θπξίσο άιιεο θαηεγνξίεο πνιηηώλ. Από ηελ αζπλέπεηα απηώλ, θπξίσο ζην πεδίν ηεο 

εθπιήξσζεο ησλ θνξνινγηθώλ ηνπο ππνρξεώζεσλ, πξνθαιείηαη ζε κεγάιν βαζκό ε 

δπζκελήο νηθνλνκηθή ζπγθπξία [Ολ.ΣηΕ  3373/2015, 2192-2196/2014, 4742/2014, 

1286/2012, ΟλΕλΣςν 7412/2015, επίζηρ, ππβλ. ΣηΕ Ολ 668/2012]. 

 Η κηζζνινγηθή θαηάζηαζε ησλ ππεξεηνύλησλ ζηνλ δεκόζην ηνκέα απνηέιεζε 

πξνο αληηκεηώπηζε ηεο παξαηεηακέλεο νηθνλνκηθήο θαη δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο ησλ 

ηειεπηαίσλ εηώλ, αληηθείκελν ζπλερώλ λνκνζεηηθώλ παξεκβάζεσλ. Δηδηθόηεξα, κε ην 

άξ. 1 ηνπ Κεθ.Α κε ηίηιν «Μέηξα γηα ηελ κείσζε ησλ δεκνζηνλνκηθώλ ειιεηκκάησλ θαη 

εηζνδεκαηηθή Πνιηηηθή έηνπο 2010» ηνπ λ.3833/2010 «Πξνζηαζία ηεο Δζληθήο 

Οηθνλνκίαο – Δπείγνληα κέηξα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο» 

νξίζηεθε όηη «2. Τα πάζεο θύζεσο επηδόκαηα, απνδεκηώζεηο θαη ακνηβέο γεληθά, 

θαζώο θαη θαηά ηα κε νπνηαδήπνηε άιιε νλνκαζία νξηδόκελα θαη από νπνηαδήπνηε 
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γεληθή ή εηδηθή δηάηαμε πξνβιεπόκελα ησλ ιεηηνπξγώλ θαη ππαιιήισλ ηνπ Γεκνζίνπ, 

ησλ Ννκηθώλ Πξνζώπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ [ΝΠΓΓ] θαη ησλ Οξγαληζκώλ Τνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο [ΟΤΑ], ησλ κνλίκσλ ζηειερώλ ησλ Δλόπισλ Γπλάκεσλ θαη αληίζηνηρσλ 

ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, θαζώο θαη ηνπ Ππξνζβεζηηθνύ θαη Ληκεληθνύο Σώκαηνο 

κεηώλνληαη θαηά πνζνζηό δώδεθα ηηο εθαηό [12%]. Τα επηδόκαηα ησλ παξαγξάθσλ Α3 

ησλ άξζξσλ 30 θαη 33 ηνπ λ.3205/2003 όπσο ηζρύνπλ κεηώλνληαη θαηά πνζνζηό 

είθνζη ηεο εθαηό [20%] θαη ηα επηδόκαηα ησλ Φξηζηνπγέλλσλ, Πάζρα θαη αδείαο 

κεηώλνληαη θαηά πνζνζηό ηξηάληα ηνηο εθαηό [30%] αληίζηνηρα 3. [..]».  

Σηε ζπλέρεηα δεκνζηεύηεθε ν λόκνο 3845/2010 «Μέηξα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

Μεραληζκνύ Σηήξημεο ηεο Διιεληθήο Οηθνλνκίαο από ηα θξάηε κέιε ηνπ Δπξώ θαη ην 

Γηεζλέο Ννκηζκαηηθό Τακείν», κε ην άξζξν ηξίην ηνπ νπνίνπ, πνπ έρεη ηνλ ηίηιν «Μέηξα 

γηα ηε κείσζε ησλ δεκνζίσλ δαπαλώλ» νξίζηεθε, όηη «1. Τα πάζεο θύζεσο 

επηδόκαηα απνδεκηώζεηο θαη ακνηβέο γεληθά, θαζώο θαη ηα κε νπνηαδήπνηε άιιε 

νλνκαζία νξηδόκελα θαη από νπνηαδήπνηε γεληθή ή εηδηθή δηάηαμε πξνβιεπόκελα ησλ 

ιεηηνπξγώλ θαη ππαιιήισλ ησλ θνξέσλ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ 

λ.3833/2010 …κεηώλνληαη θαηά πνζνζηό νθηώ [8%] [..] 6. Τα επηδόκαηα ενξηώλ 

Φξηζηνπγέλλσλ, Πάζρα θαη αδείαο πνπ πξνβιέπνληαη από νπνηαδήπνηε γεληθή ή 

εηδηθή δηάηαμε ή ξήηξα ή όξν ζπιινγηθήο ζύκβαζεο εξγαζίαο ή ζπκθσλία, γηα 

ιεηηνπξγνύο, ππαιιήινπο θαη κηζζσηνύο, πνπ ππάγνληαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ 

παξαγξάθσλ 1 έσο θαη 4 [..] θαζνξίδνληαη σο εμήο: [α] Τν επίδνκα ενξηώλ 

Φξηζηνπγέλλσλ ζε πεληαθόζηα [500 επξώ]. [β] Τν επίδνκα ενξηώλ Πάζρα ζε δηαθόζηα 

πελήληα [250 επξώ] [γ] ηνπ επίδνκα αδείαο ζε δηαθόζηα πελήληα [25 επξώ].» 

 Με ηνλ λόκν 4024/2011 αλαδηαξζξώζεθε ην Μηζζνιόγην ησλ δεκνζίσλ 

Υπαιιήισλ αξρήο γελνκέλεο από ηελ 1-1-2011. Μεηαμύ δε ησλ ρνξεγνύκελσλ 

επηδνκάησλ πξνβιέθζεθε ε θαηαβνιή επηδνκάησλ ενξηώλ θαη αδείαο, όπσο 

πξνβιεπόηαλ ζην πξνγελέζηεξν θαζεζηώο. Αθνινύζσο θαη’ εθαξκνγή ηνπ 

λ.4046/2012 [Μλεκόλην ΙΙ], εθδόζεθε ν λ.4093/2012, κε ηνλ νπνίν επηρεηξήζεθε λέα 

παξέκβαζε ζηηο απνδνρέο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, κε ζηόρν ηελ πεξαηηέξσ κείσζε 

ησλ απνδνρώλ ηνπο. Με ηελ ππνπαξάγξαθν Γ1 ηεο παξαγξάθνπ Γ ηνπ άξζξνπ 

πξώηνπ ηνπ αλσηέξσ λόκνπ πξνβιέθζεθε ε θαηάξγεζε από 1-1-2013 ησλ 

θαηαβαιιόκελσλ επηδνκάησλ ενξηώλ θαη αδείαο. 
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 Η λνκνινγία ησλ Γηθαζηεξίσλ, πνπ έρεη μεθηλήζεη λα δηακνξθώλεηαη αξρηθώο 

από Δηξελνδηθεία θαη από Γηνηθεηηθά Πξσηνδηθεία ηα ηειεπηαία ρξόληα, δέρεηαη, όηη ε 

θαηάξγεζε ησλ επηδνκάησλ ενξηώλ θαη αδείαο, ζπληζηά παξάβαζε ηνπ άξ. 1 ηνπ 

Πξώηνπ Πξνζζέηνπ Πξσηνθόιινπ ηεο ΔΣΓΑ, σο παξέκβαζε ζην Γηθαίσκα ηεο 

Πεξηνπζίαο. Μάιηζηα, νη απνθάζεηο απηέο δέρνληαη, όηη όπσο έρεη θξηζεί από ηελ ππ’ 

αξ. 668/2012 απόθαζε ηεο Οινκέιεηαο ηνπ Σπκβνπιίνπ Δπηθξαηείαο [ε νπνία 

εθδόζεθε θαηόπηλ πξνζθπγήο ηεο ΑΓΔΓΥ θαηά ησλ πεξηθνπώλ ηνπ λ.3833/2010 θαη 

3845/2010], ζπκβαηή πξνο ην Πξώην Πξόζζεην Πξσηόθνιιν, ήηαλ ε κείσζε ησλ 

θαηαβαιιόκελσλ επηδνκάησλ θαη ζε θακία πεξίπησζε ε θαηάξγεζε απηώλ, όπσο ελ 

πξνθεηκέλσ ζπλέβε. Σηε βάζε απηή, έθξηλαλ αληηζπληαγκαηηθή ηελ πιήξε θαηάξγεζε 

ησλ θαηαβαιιόκελσλ επηδνκάησλ ενξηώλ θαη αδείαο [Ειπηνοδικείο Αθηνών 

946/2018, 619/2017, 608/2017].  

 Πξόζζεηε ηεθκεξίσζε παξέρεηαη από ηελ ππ’ αξ. 2287/2015 απόθαζε ηεο 

Οινκειείαο ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, ε νπνία έθξηλε αληηζπληαγκαηηθέο ηηο 

πεξηθνπέο, πνπ επηβιήζεθαλ ζηνπο ζπληαμηνύρνπο, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

λ.4093/2012. Δμίζνπ επηβνεζεηηθή είλαη θαη ε ππ’ αξ. 431/2018 απόθαζε ηεο 

Οινκέιεηαο ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, ε νπνία έθξηλε νκνίσο αληηζπληαγκαηηθέο 

ηηο πεξηθνπέο πνπ έγηλαλ εηο βάξνο ησλ ηαηξώλ ηνπ ΔΣΥ, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

λ.4093/2012. Σε ζπλέρεηα ησλ σο άλσ απνθάζεσο έρνπλ ήδε εθδνζεί ζεηξά 

απνθάζεσλ ηεο Δπηακεινύο Σπλζέζεσο ηνπ ΣΤ Τκήκαηνο ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 

Δπηθξαηείαο, κε ηηο νπνίεο θξίζεθε, όηη ε θαηάξγεζε ησλ δώξσλ θαη επηδνκάησλ 

ενξηώλ είλαη αληίζεηε πξνο ηνπ Σύληαγκα θαη ζπλαθόινπζα παξαπέκθζεθε ην ζέκα 

ζηελ Οινκέιεηα ηνπ Αλσηάηνπ Αθπξσηηθνύ Γηθαζηεξίνπ, ελώπηνλ ηεο νπνίαο 

εθδηθάδεηαη ηελ 1-2-2019.  

 Η εμέιημε απηή ζέηεη λέα δεδνκέλα ζηε δηεθδίθεζε ησλ νθεηινκέλσλ ζηνπο ελ 

ελεξγεία δεκνζίνπο ππαιιήινπο δώξσλ, αθνύ ζύκθσλα κε ηελ πξόζθαηε λνκνινγία 

ηνπ ΣηΔ, ζε αληίζηνηρεο πεξηπηώζεηο [αλαδξνκηθά ζπληαμηνύρσλ, αλαδξνκηθά εηδηθώλ 

κηζζνινγίσλ θιπ], δελ κπνξεί θαλείο λα απνθιείζεη, ζε πεξίπησζε ζεηηθήο 

απνθάζεσο, ηελ πξόβιεςε πεπιοπιζμένηρ αναδπομικόηηηαρ. Τνύην ζεκαίλεη, όηη 

όζνη ππάιιεινη, δελ έρνπλ αζθήζεη αγσγέο, δηεθδηθώληαο ηα νθεηιόκελα, πξηλ ηελ 

έθδνζε ηεο απόθαζεο ηεο Οινκειείαο, δελ ζα είλαη ζε ζέζε κεηά από απηήλ λα 
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δηεθδηθήζνπλ ηελ θαηαβνιή επηδνκάησλ ενξηώλ θαη αδείαο γηα ην δηάζηεκα από 2013 

θαη κεηά. Με ην δεδνκέλν απηό, θαίλεηαη λα είλαη πιένλ ζεκαληηθή ε άζθεζε αγσγώλ, 

πξνο απνθπγή δπζάξεζησλ εθπιήμεσλ, αλαθνξηθά κε ηελ αλαδξνκηθόηεηα ηεο 

απνθάζεσο, πνπ ζα εθδνζεί.   

 Καη βεβαίσο, πξέπεη λα ηνληζηεί, όηη θαλείο δελ είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδεη, ηνλ 

ρξόλν θαηά ηνλ νπνίν ζα εθδνζεί ε απόθαζε ηεο Οινκέιεηαο. Έλα, σζηόζν, είλαη 

βέβαην: Από ηελ εθδίθαζε ησλ ππνζέζεσλ ηελ 1ε -2-2019 θαη εθεμήο, νη απνθάζεηο 

κπνξνύλ λα εθδνζνύλ αλά πάζα ζηηγκή βάδνληαο θξαγκό ζηηο δηεθδηθήζεηο όζσλ δελ 

έρνπλ ππνβάιιεη κέρξη ηνλ ρξόλν εθείλν αγσγέο. Πξέπεη λα ηνληζηεί, όηη ην πξόβιεκα 

απηό δελ αληηκεησπίδεηαη κε ηελ ππνβνιή αηηήζεσλ δηαθνπήο ηεο παξαγξαθήο. 

 ΙΙΙ. Σςμπεπάζμαηα. 

 Οη απνθάζεηο ηεο Δπηακεινύο Σπλζέζεσο ηνπ ΣΤ Τκήκαηνο ηνπ ΣηΔ θαη ε 

παξαπνκπή ηνπ ζέκαηνο ζηελ Οινκέιεηα ηνπ ΣηΔ, ελώπηνλ ηεο νπνίαο εθδηθάδεηαη ηελ 

1ε -2-2019, θαζηζηνύλ πιένλ ζεκαληηθή ηελ άζθεζε αγσγώλ, πξνο απνθπγή ηνπ 

θηλδύλνπ ζέζπηζεο πεξηνξηζκέλεο αλαδξνκηθόηεηαο από ην Αλώηαην Γηθαζηήξην, κε 

απνηέιεζκα ηελ απώιεηα αλαδξνκηθώλ από ην έηνο 2013 θαη κεηά.  

 

 Παξακέλσ ζηελ δηάζεζε ζαο γηα θάζε δηεπθξίληζε. 

 Με εθηίκεζε, 

 Μαπία Μαγδαληνή Τζίππα 

 Δικηγόπορ   

 


