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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Σ.Α.Σ
(και για όλους τους ενδιαφερόμενους στρατιωτικούς συνταξιούχους και εν
ενεργεία συναδέλφους)
Διεκδίκηση Επιστροφής Αναδρομικά των Επιδομάτων (δώρων) Χριστουγέννων,
Πάσχα και Διακοπών στους συνταξιούχους του Δημοσίου που περικόπηκαν με
τις διατάξεις του άρθρου Πρώτου Παράγραφος Β υποπαράγραφος Β4 του Ν.
4093/2012 από 1-1-2013 και εφεξής με αφορμή την έκδοση της αριθμ.
3037/2018 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσ/νίκης.

Α. Για την πλήρη ενημέρωσή σας σχετικά με το «τί ισχύει και το τι δεν ισχύει» στην
αναδρομική επιστροφή των επιδομάτων (δώρων) Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας για
τους συνταξιούχους τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημοσίου τομέα όπως εσείς αλλά και
για τους εν ενεργεία συναδέλφους, το «ιστορικό» της υπόθεσης έχει ως εξής:
1. Με το άρθρο 3 παρ. 10 του Ν. 3845/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 24
παρ. 10 του Ν. 4038/2012 ορίστηκε ότι για τους συνταξιούχους όλων των Φορέων
Κύριας Ασφάλισης τα επιδόματα (Δώρα) Χριστουγέννων, Πάσχα και Αδείας, χορηγούνται
εφόσον ο δικαιούχος έχει υπερβεί το 60ο έτος της ηλικίας του, το δε ύψος τους
καθορίστηκε για μεν τα επιδόματα αδείας και Πάσχα στο ποσό των 200,00 ευρώ, για δε το
επίδομα Χριστουγέννων στο ποσό των 400,00 ευρώ, ενώ με την παράγραφο 14 του ιδίου
άρθρου 10 του ως άνω νόμου ορίστηκε ότι τα επιδόματα της παραγράφου 10 δεν
καταβάλλονται εφόσον οι καταβαλλόμενες συντάξεις υπολογιζόμενες σε 12μηνη βάση δεν
υπερβαίνουν κατά μήνα το ποσό των 2500 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων και των
επιδομάτων της παραγράφου 10)
Οι ανωτέρω διατάξεις για την παραπάνω μερική περικοπή των επιδομάτων που
αφορούν τους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΝΑΤ κλπ) με σειρά
αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας κρίθηκαν ως συνταγματικές, επειδή με
αυτές θεσπίστηκαν μέτρα άμεσης απόδοσης για την εξεύρεση πόρων προς αντιμετώπιση
της έκτακτης ανάγκης στην οποία βρέθηκε η χώρα λόγω της οικονομικής κρίσης.
2. Σε πλήρη σύμπνοια με την ανωτέρω διάταξη του άρθρου 3 του ν. 3845/2010
ψηφίστηκε το άρθρο μόνο του Ν. 3847/2010 με το οποίο καθορίστηκε αναλόγως ότι
τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και το επίδομα αδείας για τους
συνταξιούχους και βοηθηματούχους του Δημοσίου γενικά, χορηγούνται εφόσον ο
δικαιούχος έχει υπερβεί το 60ο έτος της ηλικίας του και το συνολικό ποσό της μηνιαίας

καταβαλλόμενης σύνταξης δεν υπερβαίνει τα 2500 ευρώ, ορίστηκε δε, μεταξύ άλλων, και
το ύψος των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων στο ποσό των 400,00 ευρώ και Πάσχα
και αδείας στο ποσό των 200,00 ευρώ.
Στη συνέχεια :
3. Με το άρθρο Πρώτο, παράγραφος Γ υποπαράγραφος Γ1, περίπτωση 1
του Ν. 4093/2012 ορίστηκε ότι τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας,
που προβλέπονται για λειτουργούς, υπαλλήλους και μισθωτούς του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ.,
Ν.Π.Ι.Δ., και Ο.Τ.Α., καθώς και για τα μόνιμα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και
αντίστοιχους της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος,
δηλαδή για όλους τους εν ενεργεία δημοσίους υπαλλήλους, καταργούνται από
1.1.2013.
4. Με την διάταξη του άρθρου Πρώτου, της Παραγράφου Β,
Υποπαραγράφου Β4 του ίδιου ως άνω νόμου 4093/2012 , καθορίστηκε για τους
συνταξιούχους του Δημοσίου τομέα, ότι τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και
Πάσχα καθώς και το επίδομα αδείας που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 2592/1998
και από το άρθρο μόνο του Ν. 3847/2010 (δηλαδή για τους συνταξιούχους του
Δημοσίου) καταργούνται.
5. Σε αντιστοιχία με τα παραπάνω, με το άρθρο Πρώτο, παράγραφος ΙΑ
υποπαράγραφος ΙΑ6, περίπτωση 3 του Ν. 4093/2012 ορίστηκε ότι από 1/1/2013 τα
επιδόματα και Δώρα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και το επίδομα αδείας για
τους συνταξιούχους όλων των φορέων κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης
αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Πρόνοιας, καθώς και του ΟΓΑ, του
ΝΑΤ και της Τράπεζας της Ελλάδας, καταργούνται.
Η διάταξη όμως αυτή, με την αρ. 2287/10-6-2015 απόφαση της Ολομέλειας
του Συμβουλίου της Επικρατείας, κρίθηκε αντισυνταγματική και έδωσε το δικαίωμα
στους συνταξιούχους των φορέων Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης αρμοδιότητας
Υπουργείου Εργασίας και Πρόνοιας (δηλαδή του ιδιωτικού τομέα) καθώς και σε αυτούς
του ΟΓΑ, του ΝΑΤ και της Τράπεζας της Ελλάδας να διεκδικήσουν αναδρομικά την
επιστροφή των ως άνω επιδοματων (δώρων) Χριστουγέννων, Πάσχα και Αδείας από την
ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης του ΣτΕ (Ιούνιος 2015) και μετά, όπως έκανε ο
συνταξιούχος ΙΚΑ Τσολογιάννης, ο οποίος πέτυχε την έκδοση της αριθμ.3037/2018
απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, για την οποία τόσος λόγος γίνεται.
4. Δυστυχώς μέχρι σήμερα καμία από τις εκδοθείσες αποφάσεις του Συμβουλίου της
Επικρατείας που έκριναν επί της συνταγματικότητας πολλών διατάξεων του Ν. 4093/2012
δεν κάνει ρητή αναφορά στην συνταγματικότητα ή μη της διάταξης της
παραγράφου Β υποπαράγραφος Β4 του ν. 4093/2012 που αφορά την
κατάργηση των επιδομάτων στους συνταξιούχους του Δημοσίου αλλά ούτε και
στην συνταγματικότητα της διάταξης της παραγράφου Γ υποπαράγραφος Γ1
περίπτωση 1 άρθρου πρώτου του ίδιου νόμου 4093/2012 που αφορά την
κατάργηση των δώρων στους εν ενεργεία δημοσίους υπαλλήλους και
στρατιωτικούς.
Βέβαια, όπως είναι γνωστό, εκκρεμεί προδικαστικό ερώτημα του Διοικητικού
Πρωτοδικείου Τρίπολης σχετικό με την συνταγματικότητα ή μη της διάταξης της
περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου Γ του άρθρου Πρώτου του ν.
4093/2012 που αφορά την κατάργηση των επιδομάτων στους εν ενεργεία δημοσίους

υπαλλήλους και στρατιωτικούς, πλην όμως παρόλο που η υπόθεση εκδικάστηκε από την
Επταμελή Σύνθεση του Συμβουλίου της Επικρατείας τον Μάιο του 2018, απόφαση δεν
έχει ακόμη εκδοθεί.
Επομένως δεν μπορούμε να λέμε ότι διεκδικώντας αναδρομικά τα επιδόματα που
καταργήθηκαν με τις παραπάνω διατάξεις του ν. 4093/2012 «πατάμε» σε απόφαση ΣτΕ
που ρητά έκρινε τις διατάξεις του νόμου 4093/2012 που αφορούν τις περικοπές των
δώρων στους συνταξιούχους του δημοσίου αλλά και στους εν ενεργεία δημοσίους
υπαλλήλους και στρατιωτικούς, ως αντισυνταγματικές.
Ωστόσο:
α. Στην αριθμ.2287/2015 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας με την οποία
κηρύχθηκε η αντισυνταγματικότητα της διάταξης της περίπτωσης ΙΑ6 παρ. 3 της
παραγράφου ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, με την οποία περικόπηκαν τα
αντίστοιχα επιδόματα στους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα, στο εδάφιο με αριθμό 24
υπάρχει η γενική σκέψη ότι οι διατάξεις του Ν. 4093/2012 (γενικά) ψηφίστηκαν όταν
είχε πλέον παρέλθει διετία από τον πρώτο αιφνιδιασμό της οικονομικής κρίσης και αφού
στο μεταξύ είχαν σχεδιαστεί και ληφθεί βασικά μέτρα για την αντιμετώπισή της και
επομένως η περικοπή των συνταξιοδοτικών παροχών της ίδιας ομάδας θιγομένων δεν
δικαιολογείται χωρίς ειδική έρευνα του αντικειμένου αυτών προκειμένου να αποδειχθεί ότι
η λήψη των συγκεκριμένων μέτρων που θεσπίστηκαν με τον νόμο 4093/2012 γενικά
(περικοπές συντάξεων και δώρων) ήταν συμβατή με τις συνταγματικές δεσμεύσεις . Με την
σκέψη αυτή το ΣτΕ έκρινε ότι η περικοπή των δώρων (μεταξύ των άλλων συνταξιοδοτικών
περικοπών) που θεσπίστηκε για τους συνταξιούχους όλων των φορέων Κοινωνικής
Ασφάλισης , του ΝΑΤ και της Τράπεζας Ελλάδος , είναι αντισυνταγματική. Με την ίδια
λογική, κατ΄αναλογία και με το ίδιο σκεπτικό τυγχάνει αντισυνταγματική και η περικοπή
των δώρων τόσο στους εν ενεργεία δημοσίους υπαλλήλους και στρατιωτικούς όσο και στο
σύνολο των συνταξιούχων του Δημοσίου Τομέα. Εξάλλου, με το ίδιο σκεπτικό κρίθηκαν με
τις αριθμ. 2192/2014, 2193/2014, 2194/2014, 2195/2014 κλπ. αποφάσεις του ΣτΕ ως
αντισυνταγματικές οι περικοπές των συντάξεων των στρατιωτικών συνταξιούχων αλλά και
των αποδοχών των εν ενεργεία στρατιωτικών που θεσπίστηκαν με το άρθρο πρώτο
παράγραφος Γ υποπαράγραφος Γ1 περιπτώσεις 33-37 του ίδιου νόμου 4093/2012. Με
απλά λόγια, είναι δύσκολο για το ίδιο Δικαστήριο (ΣτΕ) να αποφασίσει διαφορετικά για την
συνταγματικότητα των συγκεκριμένων διατάξεων του ν. 4093/2012 με τις οποίες
περικόπηκαν τα επιδόματα τόσο στους εν ενεργεία Δημοσίους Υπαλλήλους και
Στρατιωτικούς όσο και στους συνταξιούχους του Δημοσίου.
β. Πρόσφατα, με το ίδιο παραπάνω γενικό σκεπτικό, η αριθμ. 5973/2018 απόφαση
του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά, δικαίωσε κατηγορία δικαστικών υπαλλήλων
(δηλαδή εν ενεργεία δημοσίων υπαλλήλων), οι οποίοι προσέφυγαν διεκδικώντας
αναδρομικά την επιστροφή των δώρων από τότε που περικόπηκαν, χωρίς να αναμένουν
την κρίση του ΣτΕ για την συνταγματικότητα ή μη της συγκεκριμένης διάταξης του άρθρου
Πρώτου παράγραφος Γ υποπαράγραφος Γ1 περίπτωση 1 του ν. 4093/2012, με την οποία
περικόπηκαν τα δώρα στους εν ενεργεία δημοσίους υπαλλήλους και στρατιωτικούς. Και
αυτό διότι το αρμόδιο για την εκδίκαση της αγωγής δικαστήριο, όταν δεν υπάρχει
δεδικασμένο, κρίνει παρεπιμπτόντως την συνταγματικότητα της διάταξης του τυπικού
νόμου στην οποία ερείδεται η ζημιογόνος πράξη ή παράλειψη (εδώ η ζημία από την
περικοπή των δώρων) χωρίς να αποκλείεται ο έλεγχος αυτός από άλλη διάταξη νόμου ή

του Συντάγματος. Ανάλογη απόφαση εξέδωσε και το Διοικητικό Πρωτοδικείο Ναυπλίου για
τους δικαστικούς, η οποία επίσης εκκρεμεί στο ΣτΕ.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Ανεξαρτήτως από το εάν έχει κριθεί ρητώς η
συνταγματικότητα των συγκεκριμένων διατάξεων του ν. 4093/2012, με τις
οποίες περικόπηκαν ολοσχερώς τα επιδόματα εορτών και αδείας στους εν
ενεργεία δημοσίους υπαλλήλους και στρατιωτικούς αλλά και στους
συνταξιούχους του Δημοσίου, αγωγή διεκδίκησής τους με βάση το σκεπτικό
των αποφάσεων του Συμβουλίου Επικρατείας, με το οποίο κρίθηκαν
αντισυνταγματικές διατάξεις του ίδιου νόμου που θέσπισαν άλλου είδους
συνταξιοδοτικές περικοπές στις ίδιες κατηγορίες διοικουμένων, ή έκριναν
αντισυνταγματική την περικοπή των επιδομάτων σε άλλες κατηγορίες
διοικουμένων, κάλλιστα μπορεί να ασκηθεί και να ευδοκιμήσει. Προσοχή όμως :
Η διεκδίκηση των επιδομάτων αφορά στο ποσό των επιδομάτων όπως αυτό
διαμορφώθηκε με τις διατάξεις των νόμων 3845/2010 και 3847/2010, οι οποίες
κρίθηκαν ως συνταγματικές.
Β. Ευθεία Αγωγή Διεκδίκησης ή
Αίτηση Διακοπής Παραγραφής της Αξίωσης
1. Σχετικά με το ερώτημα εάν πρέπει να υποβληθεί αίτηση επιστροφής των
επιδομάτων (δώρων) στο συνταξιοδοτικό σας φορέα ή στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
, παραθέτω την παρακάτω διάταξη του ν. 2362/1995 από την οποία αποδεικνύεται
ότι η κατάθεση αίτησης σε οποιονδήποτε από τους δύο φορείς οδηγεί στο ίδιο
αποτέλεσμα :
-Σύμφωνα με το άρθρο 93 του ν. 2368/1995 η παραγραφή των χρηματικών
απαιτήσεων κατά του Δημοσίου διακόπτεται μόνο:
α) Με την υποβολή της υποθέσεως στο δικαστήριο ή σε διαιτητές, οπότε η
παραγραφή αρχίζει εκ νέου από την τελευταία διαδικαστική πράξη των διαδίκων, του
δικαστηρίου ή των διαιτητών.
β) Με την υποβολή στην αρμόδια δημόσια αρχή (εδώ ΓΛΚ) αιτήσεως για την
πληρωμή της απαιτήσεως, οπότε η παραγραφή αρχίζει εκ νέου από τη χρονολογία που
φέρει η έγγραφη απάντηση του Διατάκτη ή της αρμόδιας για την πληρωμή της απαιτήσεως
αρχής. Αν η αρμόδια δημόσια αρχή δεν απαντήσει, η παραγραφή αρχίζει μετά πάροδο έξι
μηνών από τη χρονολογία υποβολής της αιτήσεως. Υποβολή δεύτερης αιτήσεως δεν
διακόπτει εκ νέου την παραγραφή.
γ) Με την υποβολή αιτήσεως προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για την
αναγνώριση της απαιτήσεως, οπότε η παραγραφή αρχίζει εκ νέου από τη χρονολογία που
φέρει η έγκριση ή μη από τον Υπουργό Οικονομικών του οικείου πρακτικού του Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους. Υποβολή δεύτερης αιτήσεως δεν διακόπτει εκ νέου την
παραγραφή.
2. Σχετικά με το ερώτημα εάν πρέπει να ασκηθεί απευθείας αγωγή ή πρώτα
αίτηση στον αρμόδιο συνταξιοδοτικό σας φορέα ή στο Νομικό Συμβούλιο του
Κράτους.

Θεωρώ ότι η αγωγή είναι το πιο ασφαλές μέσο κατοχύρωσης της απαίτησης
δεδομένου ότι :
-Διακόπτει πέραν πάσης αμφιβολίας την παραγραφή και κατοχυρώνει το έντοκο της
απαίτησης.
-Εξασφαλίζει την διεκδίκηση της απαίτησης σε κάθε περίπτωση, αφού όπως είναι
γνωστό από αρκετές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι έννομες συνέπειες της
απόφασης περιορίζονται μόνο σε αυτούς που άσκησαν το συγκεκριμένο ένδικο βοήθημα
και δεν επεκτείνονται σε όλους όσους θεωρητικά αφορούν.
-Εξασφαλίζει την αναδρομικότητα της διεκδίκησης ακόμα και στην περίπτωση που
από το Ανώτατο Δικαστήριο που τελικά θα αποφασίσει επί της συνταγματικότητας των
συγκεκριμένων διατάξεων περικοπών των επιδομάτων, τεθεί χρονικός περιορισμός της.
Είναι γνωστό ότι οι τελευταίες αποφάσεις του ΣτΕ που έκριναν αντισυνταγματικές τις
διατάξεις των συνταξιοδοτικών περικοπών, όπως και η 2287/2015 που αφορούσε την
περικοπή των επιδομάτων στους συνταξιούχους του Ιδιωτικού Τομέα, όρισε ως χρόνο
επέλευσης των συνεπειών της αντισυνταγματικότητας την ημερομηνία δημοσίευσής της
(Ιούνιος του 2015) Εξαίρεσε όμως ρητά από τον συγκεκριμένο χρονικό περιορισμό αυτούς
που είχαν διεκδικήσει την επιστροφή των επιδομάτων με ένδικα βοηθήματα (δηλαδή με
αγωγές, όχι με αιτήσεις) πριν την δημοσίευσή της. Ετσι, οι συνταξιούχοι του ιδιωτικού
τομέα που διεκδίκησαν την επιστροφή των επιδομάτων με αγωγή πριν από την δημοσίευση
της αριθμ. 2287/2015 απόφασης της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, δηλαδή
πριν τον Ιούνιο του 2015 δικαιώθηκαν επιστροφής αναδρομικών από την ημερομηνία
άσκησης της αγωγής τους και όχι από τον Ιούνιο του 2015 που ορίζει η απόφαση ως χρόνο
έναρξης των συνεπειών της. Ομοίως, εάν η απόφαση της Επταμελούς Σύνθεσης του ίδιου
Δικαστηρίου που θα κρίνει την αντισυνταγματικότητα της περίπτωσης 1 της
υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 , δηλαδή
της περικοπής των επιδομάτων στους εν ενεργεία δημοσίους υπαλλήλους και
στρατιωτικούς, εκδοθεί το έτος 2019 και ορίζει ως ημερομηνία έναρξης των διεκδικήσεων
την ημερομηνία της δημοσίευσής της, θα απωλεσθεί το δικαίωμα διεκδίκησης αναδρομικών
των ετών 2016-2018.
-Σε κάθε περίπτωση την κατάθεση της αιτήσεως θα πρέπει να συνοδεύσει κατάθεση
αγωγής και μόνο όταν υπάρχει αδυναμία κατάθεσης αγωγής θεωρείται ως ενδεδειγμένη
μέθοδος η αίτηση. Στην περίπτωσή σας, μπορείτε να προσφύγετε με ομαδική αγωγή ώστε
να περιοριστεί σημαντικά το κατ΄άτομο κόστος του δικαστικού αγώνα και να καταστεί
προσιτή η δικαστική διεκδίκηση.
-Προσοχή ! Δεδομένου ότι έχει κριθεί ότι η παραγραφή των αξιώσεων κατά του
Δημοσίου είναι διετής και προκειμένου να εξασφαλιστεί η διεκδίκηση αναδρομικών από το
έτος 2016, η αγωγή θα πρέπει να ασκηθεί προ της παρόδου του μηνός Δεκεμβρίου 2018.

3. Εάν παρόλα αυτά, δεν επιθυμείτε να προσφύγετε σε πρώτο χρόνο δικαστικά με

συμμετοχή σας σε ομαδική αγωγή, το παρακάτω υπόδειγμα αίτησης προς τον
συνταξιοδοτικό σας φορέα ή το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, θεωρώ ότι είναι επαρκές
για την στοιχειώδη κατοχύρωση της διεκδίκησής σας.

3α. Υπόδειγμα αίτησης προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
ΠΡΟΣ:
ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΑΙΤΗΣΗ
Του ...................................................................................................................................
Στρατιωτικού Συνταξιούχου (Α.Μ.Σ ..........................................................), κατοίκου
…......................………………………………… οδός ...........................................................
αρ. …......... Τ.Κ. ..........................
----------------------------Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου πρώτου (υποπαράγραφος β.4) του Ν.4093/2012
καταργήθηκαν από 01.01.2013 οι διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2592/1998 και του μόνου άρθρου
του Ν.3847/2010, για τη χορήγηση των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και
του επιδόματος αδείας.
Σύμφωνα με τις υπ' αρ. 2192 – 2196/2014 αποφάσεις του ΣτΕ, οι διατάξεις του ανωτέρω
Ν.4093/2012 που επέβαλαν μεταξύ άλλων συνταξιοδοτικές περικοπές και στους στρατιωτικούς
συνταξιούχους, σε συνδυασμό και κατ’ ανάλογη εφαρμογή με την αρ. 2287/2015 απόφαση της
Ολομέλειας του ΣτΕ που έκρινε αντισυνταγματικές τις περικοπές των επιδομάτων Χριστουγέννων,
Πάσχα και αδείας στους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα, κρίθηκαν αντισυνταγματικές και
ανίσχυρες.
Επειδή, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 95 του Συντάγματος «η Διοίκηση

έχει υποχρέωση να συμμορφώνεται προς τις δικαστικές αποφάσεις, η παράβαση δε της
υποχρέωσης αυτής γεννά ευθύνη για κάθε αρμόδιο όργανο όπως νόμος ορίζει».
Επειδή, μέχρι σήμερα η Διοίκηση δεν προέβη σε ουδεμία ενέργεια.
Για τους λόγους αυτούς και με τη ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος μου.
ΑΙΤΟΥΜΑΙ
Να γίνει δεκτή η αίτηση μου.
Να αναγνωριστεί η υποχρέωση του Δημοσίου επιστροφής των κρατήσεων επιδομάτων
Χριστουγέννων, Πάσχα και του επιδόματος αδείας από 01.01.2013 μέχρι σήμερα.
Αθήνα, …./…./2018
Ο Αιτών

3β. Υπόδειγμα αίτησης προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
ΠΡΟΣ:
ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΑΙΤΗΣΗ
Του ...................................................................................................................................
Στρατιωτικού Συνταξιούχου (Α.Μ.Σ ..........................................................), κατοίκου
…......................………………………………… οδός ...........................................................
αρ. …......... Τ.Κ. ..........................
----------------------------Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου πρώτου (υποπαράγραφος β.4) του Ν.4093/2012
καταργήθηκαν από 01.01.2013 οι διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2592/1998 και του μόνου άρθρου
του Ν.3847/2010, για τη χορήγηση των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και
του επιδόματος αδείας.
Σύμφωνα με τις υπ' αρ. 2192 – 2196/2014 αποφάσεις του ΣτΕ, οι διατάξεις του ανωτέρω
Ν.4093/2012 που επέβαλαν μεταξύ άλλων συνταξιοδοτικές περικοπές και στους στρατιωτικούς
συνταξιούχους, σε συνδυασμό και κατ’ ανάλογη εφαρμογή με την αρ. 2287/2015 απόφαση της
Ολομέλειας του ΣτΕ που έκρινε αντισυνταγματικές τις περικοπές των επιδομάτων Χριστουγέννων,
Πάσχα και αδείας στους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα, κρίθηκαν αντισυνταγματικές και
ανίσχυρες.
Επειδή, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 95 του Συντάγματος «η Διοίκηση

έχει υποχρέωση να συμμορφώνεται προς τις δικαστικές αποφάσεις, η παράβαση δε της
υποχρέωσης αυτής γεννά ευθύνη για κάθε αρμόδιο όργανο όπως νόμος ορίζει».
Επειδή, μέχρι σήμερα η Διοίκηση δεν προέβη σε ουδεμία ενέργεια.
Για τους λόγους αυτούς και με τη ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος μου.
ΑΙΤΟΥΜΑΙ
Να γίνει δεκτή η αίτηση μου.
Να μου αποδοθούν οι κρατήσεις των επιδομάτων Χριστουγέννων, Πάσχα και του
επιδόματος αδείας από 01.01.2013 μέχρι σήμερα.
Να μου καταβάλλει η Διοίκηση εφεξής τα προβλεπόμενα εν λόγω επιδόματα, όπως αυτά
καταβάλλονταν πριν την 1/1/2013.
Αθήνα, …./…./2018
Ο Αιτών

Το γραφείο μας, συνεχίζοντας το έργο του Γιώργου Εμμανουηλίδη, αναλαμβάνει την
άσκηση ομαδικών αγωγών για την διεκδίκηση αναδρομικά των επιδομάτων Χριστουγέννων,
Πάσχα και Αδείας τόσο για τους εν ενεργεία στρατιωτικούς όσο και για τους συνταξιούχους
όπως και για τους συνταξιούχους του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.
Τα έξοδα που θα χρειαστεί να προκαταβάλλετε για την συμμετοχή σας στην
ομαδική αγωγή ανέρχονται στο ποσό των τριάντα (30,00) ευρώ, το οποίο καλύπτει τόσο
την κατάθεση όσο και την εκδίκαση της αγωγής και το οποίο μπορείτε να καταθέσετε στον αρ.
5009010433016 λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς, αναγράφοντας το ονοματεπώνυμό σας.
Περαιτέρω αμοιβή δεν προβλέπεται, ούτε συμμετοχή στο επιδικασθέν ποσό.
Τα έγγραφα που πρέπει να προσκομίσετε στο γραφείο μας κατά την έναρξη της
διαδικασίας και το αργότερο έως 20 Νοεμβρίου 2018 είναι τα παρακάτω :
-Εγγραφο με τα πλήρη στοιχεία σας (ονοματεπώνυμο, πλήρη διεύθυνση κατοικίας,
τηλέφωνα επικοινωνίας, Αριθμό Μητρώου Συνταξιούχου, ΑΦΜ, κλπ)
-Φωτοντίγραφα των ενημερωτικών σημειωμάτων των συντάξεων των μηνών έτους
2012 που απεικονίζεται η καταβολή των επιδομάτων, ήτοι του Απριλίου, Αυγούστου (ή
Ιουλίου) 2012 και Δεκεμβρίου του 2012, Δεκεμβρίου του 2016 και 2017 και Οκτωβρίου του
2018 (απλή εκτύπωση)
-Εάν, ενδεχομένως, έχετε καταθέσει σχετική αίτηση στο ΓΛΚ ή στο Νομικό
Συμβούλιο του Κράτους θα πρέπει να μας προσκομίσετε και φωτοαντίγραφο της αίτησης
με τους αριθμούς πρωτοκόλλου.
-Εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, την οποία, όσοι επιθυμείτε
να συμμετάσχετε, θα λάβετε από το γραφείο μας, όταν προσκομίσετε τα ανωτέρω
δικαιολογητικά.
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση και διευκρίνιση,
καθημερινά στα τηλέφωνα 210-52.41.943, 210.52.26.613, 210-52.27.163 κατά τις ώρες
09:30 έως 15:00 και στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση emmangeo@hotmail.gr
Με εκτίμηση
Μαίρη Γαρυφαλογιάννη

