
 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ  

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ 

ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

 

 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΩΝ 

ΝΟΜΩΝ ΣΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ  

Εφεξής της εκδόσεως των υπ’ αριθμ. 2626/2018 και 2635/2018 αποφάσεων του ΣΤ΄ 

Τμήματος του ΣτΕ αναφορικά με την συνταγματικότητα ή μη της καθ’ ολοκληρίαν 

περικοπής των δώρων εορτών και επιδομάτων αδείας των εν ενεργεία υπηρετούντων 

στον Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, καθώς και στους ΟΤΑ, 

αποκρυσταλλώθηκε η νομολογιακή θέση των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστηρίων, 

τα οποία πλέον συλλήβδην και δίχως νομικές επιφυλάξεις κρίνουν ως 

ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ τις επίδικες περικοπές των δώρων και επιδομάτων και οι 

οποίες ετέθησαν σε εφαρμογή δυνάμει των διατάξεων του Ν.4093/2012 με έναρξη 

ισχύος από την 01η/01/2013. 

Ήδη σήμερα, εκκρεμεί ενώπιον της Ολομελείας του ΣτΕ για την δικάσιμο της 

01ης/02/2019 η αμετάκλητη δικανική κρίση του Ανωτάτου Ακυρωτικού μας 

Δικαστηρίου και η οποία αναμένεται πέραν πάσης αμφιβολίας θετική ως προς τις 

δίκαιες και εύλογες διεκδικήσεις των υπηρετούντων στον Δημόσιο τομέα και στους 

ΟΤΑ αναφορικά με τα ανωτέρω δώρα και επιδόματα. 

 

 ΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ 

Ενόψει της επίδικης και αμετάκλητης πια κρίσης της Ολομέλειας του ΣτΕ, η έκδοση 

και δημοσίευση της οποίας υπολογίζεται κατά προσέγγιση εντός διμήνου από την 



ανωτέρω ημερομηνία εκδίκασης της υπόθεσης (01/02/2019), το Δικηγορικό μας 

Γραφείο προσανατολίζεται στην άμεση κατάθεση ομαδικών αγωγών προς διεκδίκηση 

των περικομμένων δώρων και επιδομάτων από την 01η/01/2013 έως και την 

31η/12/2018. 

Σημειωτέον ότι τα ανωτέρω Δώρα και Επιδόματα δυνάμει προγενέστερων του Ν. 

4093/2013 Νόμων, είχαν οριστεί στο ποσό των 500€ ως προς το Δώρο 

Χριστουγέννων, στο ποσό των 250€ ως προς το Δώρο Πάσχα και στο ποσό των 250€ 

ως προς το επίδομα αδείας. 

 

 ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ 

Για τους λόγους αυτούς και προς αποφυγή περιστολής του δικαιώματος διεκδίκησης 

όλων των ανωτέρω μισθολογικών παροχών, το Γραφείο μας θα δέχεται την 

συμμετοχή ατόμων στις προς κατάθεση ομαδικές αγωγές έως και την 20η/02/2019.  

 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Το κόστος συμμετοχής στις προς κατάθεση ομαδικές αγωγές ανέρχεται στο συνολικό 

ποσό των 20€ ανά άτομο για τα έξοδα κατάθεσης της αγωγής και για τα έξοδα 

παράστασης ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων. 

Κατόπιν της θετικής έκβασης των υποθέσεων το Δικηγορικό μας γραφείο τηρεί 

αμοιβή ποσοστού 2% επί του ΚΑΘΑΡΟΥ ΠΟΣΟΥ που θα λάβει ο κάθε ενάγων. 

ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ σε περίπτωση αρνητικής έκβασης των 

υποθέσεων. 

 

 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας. 

2. Μισθολογικές καταστάσεις μηνός Δεκεμβρίου για τα έτη 2013-2018. 

3. Αίτηση διακοπής παραγραφής με τον αριθμό πρωτοκόλλου της, η οποία 

κατατέθηκε από τους ενδιαφερόμενους στην υπηρεσία τους. 

4. Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών (εκδίδεται από την υπηρεσία) 

5. Εξουσιοδότηση- Εργολαβικό δικηγορικής αμοιβής. 

6. Εξουσιοδότηση δίκης. 

 



 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα αποσταλούν ταχυδρομικώς με συστημένη και 

κατά προτίμηση ομαδική επιστολή στην διεύθυνση: ΓΑΖΕΤΗΣ//ΓΑΒΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 

– ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ//ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 30 (6ος όροφος), 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΚ 54623. 

Υποχρεωτική προϋπόθεση για την αποστολή των ανωτέρω εγγράφων είναι και η 

συνημμένη τοποθέτηση του αντιγράφου της ταχυδρομικής επιταγής για την κάλυψη 

των εξόδων της δίκης. 

 

 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ 

Το ποσό των 20€ ανά άτομο για την κάλυψη των δικαστικών εξόδων θα κατατεθεί 

από τους συμμετέχοντες με την έκδοση και αποστολή εις εμάς ταχυδρομικής 

επιταγής, η οποία κατά προτίμηση να είναι ομαδική ανάλογα με τον φορέα ή τον 

αριθμό των ενδιαφερομένων που θα εσωκλείει ο ταχυδρομικός φάκελος. 

 

Με εκτίμηση, 

Γαζέτης Κουκώλης Αναστάσιος 

Γαβαθόπουλος Θρασύβουλος 

  

 


