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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 

 Τηλ.: 213 20 63 776 
          213 20 63 538 
 
Συνεδρίαση 8η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 389/2019 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 15-02-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 π.μ, στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από 
την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ44577 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της, στις 12-02-2019. 
 

Θέμα 1ο 
Άσκηση ενδίκων μέσων επί της υπ’αρ.119/2019 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών. 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Δημάκος Δημήτριος 
 Μπαλάφας Γεώργιος  
 Βρύνα Φωτεινή 
 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 

Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Χρυσικός Φώτιος  
 Νερούτσου Μαρία 
 Τσούπρα Ιωάννα 
 Χριστάκη Μαρία 
 Μεθυμάκη Άννα 

Απόντες:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Στεργίου Ιωάννα  
 Αλεξίου Αθανάσιος 
 Σαπουνά Αγγελική 
 Τζίβα Αιμιλία  
 Καράμπελας Κωνσταντίνος 
 Μπαλού Αλεξάνδρα  
 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Αθηνά 
Δημητροπούλου. 
  
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος, ενημερώνει τα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής για την από 04/02/2019 εισήγηση του Γραφείου Νομοθετικού Συντονισμού 
και Δικαστικών Υποθέσεων Π.Ε. Πειραιά και Νήσων στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
 

Στις 4.2.2019 κοινοποιήθηκε στην υπηρεσία μας με αρ.πρωτ.110/4.2.19 του Ειρηνοδικείου 
Αθηνών, η οποία έκανε δεκτή εν μέρει την από 30.1.2018 και με αύξοντα αριθμό καταθέσεως ΓΑΚ 
8846/2018 και ΕΑΚ 182/2018, με την οποία οι ενάγοντες Αντωνάκου Ιωάννα, Βέργα Ευδοκία, 
Γάλλος Ιωάννης, Ευγενικού Αγγελική, Ζαμπετάκη Μαρία, Κανάκη Μαρία, Κορκίδου Σωτηρία, 
Κουμπαράκη Καλλιόπη, Κούμπου Ελένη, Λυμπέρη Ελπινίκη, Μαντά Ελευθερία  Παρασκευή, 
Μητσοπούλου Εβίτα, Μπήτρος Παναγιώτης, Οικονόμου Ελευθέριος, Σαραντή Δήμητρα, 
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Φραγκάκου Μαρία ζήτησαν  την καταβολή των επιδομάτων Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας για 
τα έτη 2016 και 2017. Η παραγραφή των συγκεκριμένων αξιώσεων είχε διακοπεί με την αίτηση των 
εναγόντων προς την Περιφέρεια Αττικής, η οποία έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 185208/13.12.2017. 
Ειδικότερα, στην ως άνω αγωγή τους οι ενάγοντες επικαλούνται την αντισυνταγματικότητα της 
πλήρους κατάργησης των επιδομάτων Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας που συντελέστηκε με το 
ν.4093/2012 και την αντίθεση της με το άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της 
Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου περί προστασίας της περιουσιακής 
φύσεως δικαιωμάτων του ανθρώπου και με την αρχή της προστατευόμενης εμπιστοσύνης που 
θέτει σε κίνδυνο την αξιοπρεπή διαβίωση των οικονομικώς ασθενέστερων τάξεων (αρ.2 παρ.1 του 
Σ), της αρχής της ισότητας και της ισότητας ενώπιον των δημοσίων βαρών ειδικότερα. Κατόπιν 
των ανωτέρω αιτούνται την καταβολή 2.500 ευρώ για επίδομα Χριστουγέννων των ετών 2015 και 
2017, για επίδομα Πάσχα και αδείας  των ετών 2016 και 2017 εντόκως από τότε που κάθε παροχή 
κατέστη  απαιτητή άλλως από την επιδοση της αγωγής μέχρι την εξόφληση. Ζητούν επίσης, η 
εκδοθείσα απόφαση να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή. 

Την προβληθείσα από τους ενάγοντες επιχειρηματολογία αποδέχθηκε πλήρως το 
δικαστήριο της ουσίας, το οποίο επιπροσθέτως επικαλείται την υπ’αρ.668/2012 απόφαση του 
Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με την οποία παραβιάζεται η διάταξη του εδαφίου 2 του 
αρ.1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ σε περίπτωση πλήρους στέρησης και όχι 
απλώς περιορισμού των επιδομάτων αφού στην περίπτωση της πλήρους στέρησης θα 
απαιτούνταν καταβολή αποζημιώσεως για να είναι σύννομη κατά το ΠΠΠ  η στέρηση.  

Επίσης, το δικάσαν δικαστήριο έκρινε ότι η πλήρης κατάργηση των αιτούμενων 
επιδομάτων με το ν.4093/2012 παραβιάζει την αρχή της ισότητας και κυρίως την ισότητα ενώπιον 
των δημοσίων βαρών (αρ.4 παρ.1 και 5 του Σ) διότι δεν πλήττουν κατ’ αποτέλεσμα στον ίδιο 
βαθμό του υψηλόμισθους υπαλλήλους και τους χαμηλόμισθους.  Η πλήρης κατάργηση αυτή, δεν 
συναρτάται με τον προσδιορισμό ενός ελάχιστου ποσού αποδοχών διασφαλίζοντας το ελάχιστο 
επίπεδο αξιοπρεπούς διαβίωσης (βλ. ΣτΕ 668/2012 σκεψ.36 ΝΟΜΟΣ). 

Κατά τα ανωτέρω το αίτημα των εναγόντων κρίνεται σύννομο και επιδικάζεται έντοκα από 
τότε που κάθε επιμέρους κονδύλι κατέστη απαιτητό. Η δε, εκδοθείσα απόφαση δεν κηρύσσεται 
προσωρινά εκτελεστή καθώς δεν μπορεί να διαταχθεί προσωρινή εκτέλεση απόφασης κατά του 
Δημοσίου σύμφωνα με το αρ.909 παρ.1 το ΚΠολΔ. Ως νόμιμος τόκος υπερημερίας 
προσδιορίστηκε το 6% ετησίως υπέρ του Δημοσίου, ενώ δεν επιδικάστηκαν δικαστικά έξοδα λόγω 
της δυσχερούς ερμηνείας των κανόνων δικαίου που εφαρμόστηκαν. 

Η επίδικη από 30.1.2018 αγωγή των εναγόντων αφορά στην αξίωση υπαλλήλων της 
Περιφέρειας Αττικής που εργάζονται επί τη βάση σχέσης εργασίας αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ). Η 
επιχειρηματολογία τους εδράζεται στις υπ’αρ.2287-2290/2015 αποφάσεις της Ολομέλειας του  
Συμβουλίου της Επικρατείας σε πρότυπη δίκη. Οι συγκεκριμένες αποφάσεις εκδόθηκαν μετά από 
αίτηση ακύρωσης συνταξιούχων, αιτούμενων την καταβολή των επιδομάτων Χριστουγέννων , 
Πάσχα και αδείας, κατ’ αναλογία των επίσης με τον ίδιο νόμο περικοπέντων αντίστοιχων 
επιδομάτων για τους δημοσίους υπαλλήλους. Η Ολομέλεια του ΣτΕ με πλειοψηφία έκρινε ότι η 
πλήρης περικοπή των ανωτέρω επιδομάτων με τους ν.4093/2012 και 4052/2012 ήταν 
αντισυνταγματική και άρα παράνομη και δεν δύναται να αλλάξει λόγω της εν ολομελεία σύνθεσης 
της ως προς το σκεπτικό και διατακτικό της (ήτοι δεν είναι νομικά δυνατή η κρίση ότι η πλήρης 
κατάργηση των επιδομάτων Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας είναι συνανταγματική). 

Κατά τα ανωτέρω, η εν λόγω απόφαση για τα συγκεκριμένα επιδόματα των συνταξιούχων 
δεν μπορεί να ανατραπεί καθόσον έχει κριθεί στον ανώτερο δυνατό βαθμό δικαιοδοσίας. Εντούτοις 
για τους δημοσίους υπαλλήλους και τους ΙΔΑΧ που εξομοιώνονται με αυτούς αναμένεται το ίδιο 
ζήτημα της περικοπής των ανωτέρω επιδομάτων συζητήθηκε από την Ολομέλεια του Συμβουλίου 
της Επικρατείας την 1η Φεβρουαρίου 2019 και αναμένεται η έκδοση αποφάσεως σε χρόνο 
άγνωστο και αδύνατο να προβλεφθεί. Ας σημειωθεί ότι η επιχειρηματολογία για να γίνει αποδεκτή 
η αίτηση των εναγομένων εδράζεται στην χρησιμοποιηθείσα για τους  συνταξιούχους, θεωρώντας 
ότι και για τους δημοσίους υπαλλήλους ισχύουν τα ανάλογα. 

Δεδομένου του γεγονότος ότι (1) η επιχειρηματολογία υπέρ της καταβολής των επιδομάτων 
Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας στους ΙΔΑΧ εδράζεται στην επιχειρηματολογία που έχει κριθεί 
οριστικά και σε ανώτατο βαθμό δικαιοδοσίας από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας 
για τους συνταξιούχους και (2)  του άγνωστου χρόνου, που θα απαιτηθεί για την έκδοση 
απόφασης από την  Ολομέλεια του ΣτΕ για την συνταγματικότητα της πλήρους κατάργησης των 
ανωτέρω επιδομάτων και για τους δημοσίους υπαλλήλους και τους εξομοιούμενους με αυτούς, η 
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οποία συζητήθηκε την 1η.2.2019, που θα κρίνει σχετικά εντός του Φεβρουαρίου του 2019, (3) του 
στενού χρονικού περιθωρίου για την άσκηση  ενδίκου μέσου κατά της 119/2019 αποφασης έως 
την 4.3.2019, αλλά και (4) λόγω της επάρκειας και πληρότητας του σκεπτικού της υπ’αρ.119/2019 
απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών,  

 
Εισηγούμαστε 

 την μη άσκηση ενδίκων μέσων κατά της συγκεκριμένης αποφάσεως. 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

κατά πλειοψηφία αποφασίζει 
 
Την μη άσκηση ενδίκων μέσων κατά της υπ’αρ.119/2019 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών 
 
 
 
 

 Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα Άννα Μεθυμάκη δηλώνει λευκό.  
 

Ο Πρόεδρος 
 

 
 
 
 
 
 

Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Δημάκος Δημήτριος 
Μπαλάφας Γεώργιος  
Βρύνα Φωτεινή 
Αδαμοπούλου Αικατερίνη 
Χρυσικός Φώτιος  
Νερούτσου Μαρία 
Τσούπρα Ιωάννα 
Χριστάκη Μαρία 
Μεθυμάκη Άννα 
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