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ΠΡΟΣ: ΣΥΛΛΟΓΟ «ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ» 

ΥΠΟΨΗ: Προέδρου κ. Σ. Φιλιππόπουλου 

 ΚΟΙΝ: Γεν. Γραμματέα κ. Ν. Αλεξόπουλο 

 

ΘΕΜΑ: ΥΠΟΘΕΣΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ ΔΩΡΩΝ – ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ 

ΑΔΕΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 

 

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε. 

Με σειρά αποφάσεών της (Σ.τ.Ε. Ολομ. 1307-1306/2019) η 

Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε ότι η κατάργηση 

των δώρων Χριστουγέννων - Πάσχα και του επιδόματος αδείας των 

δημοσίων υπαλλήλων, που συντελέστηκε με τον ν. 4093/2012, δεν 

αντίκειται στο Σύνταγμα. Συγκεκριμένα, η Ολομέλεια έκρινε, σε 

αντίθεση με την κρίση του ΣΤ΄ Τμήματός του, ότι η κατάργηση των 

ανωτέρω επιδομάτων, «τεκμηριώνεται επαρκώς» και δεν παρίσταται 

απρόσφορο μέτρο για «την επίτευξη των επιδιωκόμενων σκοπών, ούτε 

μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν ήταν αναγκαίο, δεδομένου ότι με αυτό το 

μέτρο, το οποίο εφαρμόζεται γενικά σε όλους τους μισθωτούς του δημόσιου 
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τομέα, γίνεται προσπάθεια εξοικονόμησης και περιορισμού των 

διογκωμένων δαπανών της Γενικής Κυβέρνησης, η οποία υπαγορεύεται 

από επιταγές της Ε.Ε. για μείωση του υπερβολικού δημοσίου ελλείμματος». 

Επιπλέον, σύμφωνα με την κρίση του Δικαστηρίου «οι αποδοχές των 

δημοσίων υπαλλήλων, ακόμη και μετά την κατάργηση των επίμαχων 

επιδομάτων, εξασφάλιζαν αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης, τόσο σε σχέση 

με όσους διαβιούσαν στα όρια της φτώχειας όσο και με όσους 

απασχολούνταν στον ιδιωτικό τομέα με τον κατώτατο βασικό μισθό και 

ημερομίσθιο». 

Παρά το γεγονός ότι οι ανωτέρω αποφάσεις δεν συνιστούν θετικό 

πρόκριμα, δεν επηρεάζουν, σε καμία περίπτωση, τις αντίστοιχες 

δικαστικές διεκδικήσεις των συνταξιούχων μελών σας. Κατά την 

άποψή μας, οι συνταξιούχοι διαφοροποιούνται ουσιωδώς σε σχέση με 

τους δημοσίους υπαλλήλους, αποτελούν ξεχωριστή κατηγορία και δεν 

μπορεί να συγκριθούν με αυτούς από νομικής επόψεως. Η Δικηγορική 

Εταιρεία μας έχει αναδείξει στα δικόγραφα των αγωγών της τα 

πρόσφορα νομικά επιχειρήματα, προκειμένου να θεμελιώσει με επάρκεια 

την αντισυνταγματικότητα των υπόψη περικοπών στις συντάξεις των 

μελών του Συλλόγου σας. Όπως σας έχουμε ενημερώσει, η εκδίκαση των 

εν λόγω αγωγών έχει ήδη ξεκινήσει από την περασμένη Άνοιξη. 

Θα σας ενημερώνουμε για κάθε εξέλιξη της υπόθεσης.   

 

Με φιλικούς χαιρετισμούς 

ΔΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
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