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Αθήνα, 17 Ιουλίου 2019 

 

 Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣτΕ 

ΓΙΑ ΤΑ ΔΩΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ  

ΤΩΝ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

 
Συνάδελφοι, 

Η Ολομέλεια του ΣτΕ, με σειρά αποφάσεων (1307-1316/2019), έκρινε, κατά 

πλειοψηφία, ότι η κατάργηση των τριών επιδομάτων (δώρων Χριστουγέννων 

και Πάσχα και επιδόματος αδείας) των εν ενεργεία δημοσίων υπαλλήλων με 

τον νόμο 4093/2012 «τεκμηριώνεται επαρκώς», δηλαδή ορθώς 

καταργήθηκαν, για «την επίτευξη των επιδιωκόμενων σκοπών, δεδομένου ότι 

με αυτό το μέτρο, το οποίο εφαρμόζεται γενικά σε όλους τους μισθωτούς του 

δημόσιου τομέα, γίνεται προσπάθεια εξοικονόμησης και περιορισμού των 

διογκωμένων δαπανών της γενικής κυβέρνησης, η οποία υπαγορεύεται από 

επιταγές της Ε.Ε. για μείωση του υπερβολικού δημοσίου ελλείμματος». 

Παράλληλα, στις εν λόγω αποφάσεις, σημειώνεται ότι «το ίδιο μέτρο δεν 

αντίκειται στα άρθρα 4 παρ.5 και 25 παρ.4 του Συντάγματος, δεδομένου ότι 

αφορά όλους τους υπαλλήλους του Δημοσίου και του ευρύτερου 

δημόσιου τομέα, ενώ διαφορετικό είναι το ζήτημα της χορήγησης των 

επιδομάτων εορτών και αδείας στους υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα, οι 

οποίοι αποτελούν διαφορετική κατηγορία, σε βάρος της οποίας έχουν 

επιβληθεί άλλα οικονομικής φύσεως μέτρα»!!! 

Συνάδελφοι, 

Τα παραπάνω στοιχεία της απόφασης του ΣτΕ,  απαιτούν αναστοχασμό 

των παραγόντων της ΤτΕ (Διοίκησης, Διευθυντών, μελών Συμβουλίου 

Νομισματικής Πολιτικής, Διευθυντή και στελεχών της Διεύθυνσης Νομικών 

Υπηρεσιών), όσον αφορά την πρακτική τους ως προς τον χαρακτήρα των 

σχέσεων της ΤτΕ με το προσωπικό της (εν ενεργεία και συνταξιοδοτηθέν)!! 

Γίνεται πρόδηλο, πως η χρησιμοποίηση κατά το δοκούν και συμφέρον της 

ανεξαρτησίας της ΤτΕ από τις δαπάνες της Γενικής Κυβέρνησης (δημόσιου 

χαρακτήρα όταν πετσοκόβουμε τους συνταξιούχους και ιδιωτικού ως Α.Ε. 

ειδικού σκοπού, για να διατηρούν  ορισμένοι τους παχυλούς μισθούς και τα 

προνόμια του Ευρωσυστήματος), αποτελεί εύθραυστη και ετοιμόρροπη 



ισορροπία…., ειδικά αν δεν επιτευχθεί σύντομα ο αναγκαίος εξωδικαστικός 

συμβιβασμός και το όλο θέμα της ανεξαρτησίας και του χαρακτήρα των 

σχέσεων του συνόλου του προσωπικού, αφεθεί στην τελική κρίση της  

ανώτατης δικαστικής βαθμίδας. Η επιμονή στην άρνηση, ίσως οδηγήσει σε 

ανεξέλεγκτες καταστάσεις στον χώρο.    

Η απόφαση του ΣτΕ αποτελεί δικαίωση των ισχυρισμών ότι το σύνολο του 

προσωπικού της ΤτΕ (εν ενεργεία και συνταξιοδοτηθέν), δεν μετέχει των 

προγραμμάτων δημοσιονομικής προσαρμογής (όπως έγινε σε όλες τις 

Κεντρικές Τράπεζες), αφού δεν μετέχει των δαπανών της Γενικής 

Κυβέρνησης και της μείωσης επομένως του δημόσιου ελλείμματος, στο 

όνομα του οποίου κρίθηκε συνταγματικώς ανεκτή από το ΣτΕ η περικοπή 

των δώρων και του επιδόματος αδείας των εν ενεργεία δημόσιων 

υπαλλήλων, αλλά και η εφαρμογή των μέτρων του πρώτου μνημονίου στους 

συνταξιούχους, με τη λογική της μείωσης του ελλείμματος της Κοινωνικής 

Ασφάλισης!!  

Συνάδελφοι, 

Με βάση τα παραπάνω, καλούμε όλους εκείνους, που τόσο εύκολα 

ξεπέρασαν τα όρια της διαφάνειας και της δεοντολογίας για να φτάσουν με 

οριακή πλειοψηφία στην πώληση του οικοπέδου φιλέτου στο Παλαιό Φάληρο, 

αρχικής ιδιοκτησίας του πρώην Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού ΤτΕ,  να 

επιδείξουν την αναγκαία  ευθύνη απέναντι στην ιστορία και το προσωπικό της 

ΤτΕ και  να αποκαταστήσουν στο προσεχές Γενικό Συμβούλιο τη 

θεσμική νομιμότητα, σύμφωνα με την κρίση του Νομικού Συμβουλίου 

της ΤτΕ και την απόφαση του Συμβουλίου Ασφάλισης της 4.3.2019. Με 

τον τρόπο αυτό θα αποδείξουν ότι οι αποφάσεις και επιλογές τους, ειδικά 

όσων μισθοδοτούνται ή  συνταξιοδοτούνται από την ΤτΕ, δεν αφίστανται των 

συμφερόντων του χώρου της ΤτΕ και δεν υπηρετούν συμφέροντα που 

στόχο έχουν να αλώσουν την κοινωνική ασφάλιση του προσωπικού 

της.   

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, 

Η ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ των “ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ” Συνταξιούχων ΤτΕ  


