
 

                 

          Αθήνα,   22/10/2018   

                                                                                        Αρ.Πρωτ. :280 

 

Θέμα : «Διαδικασία Διεκδίκησης Δώρων Χριστουγέννων-

Πάσχα και Επιδόματος Αδείας» 

 

                                                                                 

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι, 

 

Ο Σύλλογος μας προτείνει να υποβληθούν Αιτήσεις Διακοπής της 

παραγραφής των αξιώσεων που έχουμε για τα Δώρα Πάσχα και 

Χριστουγέννων καθώς και του Επιδόματος Αδείας και τα οποία έχουν 

καταργηθεί. 

Συγκεκριμένα, με τους ν. 4024/2011, 4093/2012 και 4354/2015, καταργήθηκε η 

καταβολή των Δώρων Χριστουγέννων ύψους 500, 250 και 250 ευρώ (αντίστοιχα), 

όπως είχαν περιοριστεί με τον ν. 3845/2010. Με τις υπ’αριθ. 2287-2290/2015 

αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας κρίθηκε παράνομη και 

αντισυνταγματική η κατάργηση των ανωτέρω επιδομάτων επειδή κρίθηκε ότι ο 

13ος και 14ος μισθός καθώς και η 13η και 14η σύνταξη συνιστούν περιουσιακό 

δικαίωμα του εργαζόμενου και του συνταξιούχου (αντίστοιχα) και συμβάλλουν στην 

αξιοπρεπή διαβίωσή τους. 

Τον τελευταίο καιρό, πλήθος δικαστικών αποφάσεων από τα Ειρηνοδικεία και 

Πρωτοδικεία (Διοικητικά και Πολιτικά) της χώρας, συμμορφούμενα με τις ανωτέρω 

αποφάσεις του ΣτΕ (ενδεικτικά οι υπ’αριθ. 7/2016 Ειρηνοδικείου Καλαμάτας, 

467/2016 Ειρηνοδικείου Λαμίας, 169/2017 Ειρηνοδικείου Μαραθώνα, 16/2017 



Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου, 608/2017, 619/2017, 1093/2017, 287/2018 και 

892/2018 Ειρηνοδικείου Αθηνών κ.λπ.), δικαιώνουν εν ενεργεία συναδέλφους 

διαφόρων κατηγοριών (μόνιμους, αορίστου χρόνου, ορισμένου χρόνου) και 

διαφόρων Υπηρεσιών (δικαστικοί υπάλληλοι, υπάλληλοι υποθηκοφυλακείων, 

Δήμων, ΟΑΕΔ, Νοσοκομείων κ.λπ.), που είχαν διεκδικήσει αναδρομικώς τα 

ανωτέρω ποσά. 

Σας στέλνουμε Σχέδιο Αίτησης, για τη Διεκδίκηση των Δώρων Εορτών και του 

Επιδόματος Αδείας από το έτος 2013 μέχρι και σήμερα καθώς και για τα επόμενα 

έτη. 

Για την Αίτηση πατήστε εδώ. 

Σας ενημερώνουμε ότι η Αίτηση πρέπει να απευθύνεται προς την αρμόδια 

Οικονομική Υπηρεσία που πραγματοποιεί την εκκαθάριση του μισθού σας και 

ειδικότερα στην αντίστοιχη ΓΔΟΥ-Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης, της ΑΑΔΕ ή του 

Υπουργείου Οικονομικών, λαμβάνοντας υπόψη τον φορέα που υπάγεται η  

Υπηρεσία στην οποία κατέχετε οργανική θέση.  

Η υποβολή της Αίτησης γίνεται ατομικά με Αριθμό Πρωτοκόλλου που πρέπει 

να λάβετε από την Υπηρεσία που υπηρετείτε ενώ η Διαβίβαση των Αιτήσεων 

προς τις αντίστοιχες Οικονομικές Υπηρεσίες πρέπει να γίνεται ομαδικά 

μέσω της Υπηρεσίας σας με έναν Αριθμό Πρωτοκόλλου. 

Προσοχή! Η προθεσμία υποβολής της Αίτησης, προκειμένου να μην υπάρχει θέμα 

παραγραφής της αξίωσής σας, είναι η 31η  Δεκεμβρίου του 2018. 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

 

                    Ο Πρόεδρος                                      Ο Γεν.Γραμματέας 

   

        Βασίλειος-Πέτρος Σπανάκης                         Δημήτριος Μέρκος 
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