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Θέμα: Σχετικά με την υπ’ αριθμόν 69/2020 απόφαση του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Άμφισσας που εκδόθηκε σε δευτεροβάθμια δίκη των: 1)Σωτηρία 

Πλατή, κλπ. (συνολ.34) κατά του Δήμου Δελφών. 

 

Οι: Σωτηρία Πλατή κλπ συνολικά δεκαεννέα (34) ενάγοντες, οι οποίοι 

απασχολούνται στο δήμο Δελφών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 

χρόνου, άσκησαν την από 28/06/2017 και με αριθμό κατάθεσης 23/2017 αγωγή τους 

ενώπιον του Ειρηνοδικείου Άμφισσας κατά του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ» Φωκίδας, που εδρεύει στην Άμφισσα, 

προκειμένου να αναγνωρισθεί η υποχρέωση του εναγόμενου Δήμου να τους 

καταβάλλει τα ποσά που αναφέρονται στην αγωγή αυτή, ως επιδόματα εορτών 

Χριστουγέννων και Πάσχα και αδείας, ισχυριζόμενοι ότι η κατάργηση των 

επιδομάτων αυτών με το ν.4093/2012 αντίκειται α) στην αρχή της δικαιολογημένης 

εμπιστοσύνης, που κατοχυρώνεται στο άρθρο 5 του Συντάγματος, β) στα άρθρα 4 

παρ.1 και 5, 22 παρ.1, 25 παρ.1 και 106 παρ.1 εδ.Α του Συντάγματος και γ) στο άρθρο 

1 του Π.Π.Π. της ΕΣΔΑ. 

Επί της αγωγής τους αυτής εκδόθηκε η υπ’ αριθμόν 189/2019 απόφαση του 

Ειρηνοδικείου Άμφισσας, με την οποία απορρ06-12-019 και με αριθμό κατάθεσης 

56/2019 έφεση τους ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Άμφισσας και με την 

υπ’ αριθμόν 69/2020 απόφαση του τελευταίου ως άνω δικαστηρίου, έγινε δεκτή η 

έφεση τους και η ασκηθείσα αγωγή τους και αναγνωρίσθηκε η υποχρέωση του δήμου 

να τους καταβάλλει τα, στην απόφαση αυτή, αναφερόμενα ποσά.  

Θεωρώ ότι η ανωτέρω απόφαση του Δευτεροβάθμιου Δικαστηρίου έκρινε 

εσφαλμένα ως αντισυνταγματικές τις διατάξεις του ν.4093/2012, καθόσον πριν την 
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έκδοση της απόφασης αυτής είχε εκδοθεί η υπ’ αριθμόν 1307/2019 απόφαση της 

Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας με την οποία κρίθηκε αμετάκλητα το 

θέμα της συνταγματικότητας του ανωτέρω νόμου ως προς τους εργαζόμενους στο 

δημόσιο τομέα και στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με σχέση εργασίας 

δημοσίου δικαίου. Συγκεκριμένα, με την ως άνω απόφαση του ανωτάτου 

Διοικητικού Δικαστηρίου της χώρας κρίθηκε ότι το επίπεδο αξιοπρεπούς διαβίωσης 

δεν προσδιορίζεται με βάση τις προηγούμενες αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων, 

αλλά τις γενικότερα επικρατούσες συνθήκες και σε συνάρτηση με το επίπεδο 

διαβίωσης του πληθυσμού της Χώρας εν γένει. Τα επιδόματα εορτών και αδείας δεν 

συνιστούν απόλυτα προνόμια και η κατάργηση τους δικαιολογείται για λόγους 

γενικού συμφέροντος. Το επίδικο μέτρο της κατάργησης δεν παρίσταται απρόσφορο, 

και μάλιστα προδήλως, για την επίτευξη των επιδιωκόμενων σκοπών, ούτε μη 

αναγκαίο. Οι αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων, ακόμη και μετά την κατάργηση 

των επίμαχων επιδομάτων, εξασφάλιζαν αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης, τόσο σε 

σχέση με όσους διαβιούσαν στα όρια της φτώχειας όσο και με όσους απασχολούνταν 

στον ιδιωτικό τομέα με τον κατώτατο βασικό μισθό και ημερομίσθιο. Η διάταξη της 

περ. 1 της υποπαραγράφου Γ.1 της παρ. Γ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, με 

την οποία καταργήθηκαν τα δώρα εορτών και το επίδομα αδείας, δεν αντίκειται στα 

άρθρα 25 παρ.1, 4 παρ. 5, 25 παρ. 4 του Συντάγματος και 1 του ΠΠΠ της ΕΣΔΑ. 

Επομένως, εφόσον το ζήτημα αυτό έχει κριθεί αμετάκλητα για το σύνολο των 

δημοσίων υπαλλήλων με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, θεωρώ ότι με την υπ’ 

αριθμόν 69/2020 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Άμφισσας εισάγεται 

άνιση μεταχείριση μίας ομάδας απασχολούμενων υπαλλήλων με σχέση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου και μάλιστα παράνομα.   

 

Σύμφωνα λοιπόν με τα ανωτέρω, από το περιεχόμενο της αγωγής, της υπ’ 

αριθμόν 69/2020 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Άμφισσας και από το 

σύνολο των ισχυρισμών που προβλήθηκαν από όλα τα διάδικα μέρη, πιστεύω ότι 

πρέπει να ασκηθεί αναίρεση από το Δήμο Δελφών με πιθανότητα ανατροπής του 

αποτελέσματος της δίκης. 

Σε κάθε περίπτωση, ένεκα του περιορισμένου χρόνου αναφορικά με την 

προθεσμία άσκησης του ένδικου μέσου της αναίρεσης, παρακαλώ όπως απαντήσετε 

το αργότερο μέχρι και την 15η/11/2022. 

 



Στη διάθεση σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.     

 

Μετά τιμής 

Ιτέα, 03/11/2022. 
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