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Διεκδίκηση των δώρων Χριστουγέννων–Πάσχα 

 και του επιδόματος αδείας 
 

    Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

 

           Με αφορμή συνεχή ερωτήματα συναδέλφων σχετικά με αποφάσεις 

μονομελών δικαστηρίων επί αγωγών υπαλλήλων που ζητούσαν να τους 

καταβληθούν Δώρο Χριστουγέννων, Δώρο  Πάσχα και Επίδομα Αδείας, που 

έχουν περικοπεί με τους μνημονιακούς νόμους, σας γνωρίζουμε τα εξής: 

 Η ΑΔΕΔΥ απευθύνθηκε για το θέμα αυτό σε νομική  της σύμβουλο, τη 

γνωμοδότηση της οποίας μας κοινοποίησε, προκειμένου να ενημερωθούμε 

για το τι ακριβώς ισχύει. 

Η γνωμοδότησή αυτή καταλήγει: 

«Προκειμένου συνακόλουθα να αποφευχθεί το κόστος  και η 

ταλαιπωρία προσφυγής σε δικαστήριο αυτήν την χρονική στιγμή που δεν 

έχει υπάρξει δεδικασμένο από δευτεροβάθμιο δικαστήριο και έως ότου 

αρχίσουν να εκδίδονται τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις, ώστε να 

επανεξεταστεί το εάν είναι σκόπιμο να ασκηθούν ένδικα βοηθήματα, θα 

πρότεινα να υποβληθεί μία αίτηση προς το τμήμα μισθοδοσίας του 

εκάστοτε Οργανισμού/δημοσίου φορέα σύμφωνα με το επισυναπτόμενο 

υπόδειγμα για να διακοπεί η παραγραφή των σχετικών αξιώσεων». 

Οι συνάδελφοι οι οποίοι, προκειμένου να αποφύγουν την ταλαιπωρία 

προσφυγής σε δικαστήριο, επιλέξουν να υποβάλουν προς τον ΕΦΚΑ-Γενική 

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης αίτηση 

χορήγησης των επιδομάτων για να διακοπεί η παραγραφή των σχετικών 

αξιώσεων, σύμφωνα με το υπόδειγμα της ΑΔΕΔΥ που σας επισυνάπτουμε,  

θα πρέπει να την καταθέσουν με πρωτόκολλο, μέσω των υποκαταστημάτων 

που υπηρετούν.  
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 Σας υπενθυμίζουμε ότι η ΠΟΣΕ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στις 12/1/2012 προσέφυγε 

για λογαριασμό των 8.108 υπαλλήλων που υπηρετούσαν τότε στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 

στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ζητώντας την ακύρωση ως 

αντισυνταγματικών όλων των νόμων με τους οποίους έγιναν οι μέχρι τότε 

μειώσεις στους μισθούς μας. 

Είμαστε σε αναμονή της απόφασης του ΣτΕ. 

         

Συνημμένα 2 φύλλα: 
1. Γνωμοδότηση νομικού συμβούλου της ΑΔΕΔΥ 
2. Υπόδειγμα  αίτησης καταβολής επιδομάτων 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         


