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ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ
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Με το άρθρο πρώτο παρ. Γ υποπαρ. Γ (1) αριθ.1 του Ν. 4093/2012 από την
01.01.2013 και μετά, για όλο το προσωπικό του δημοσίου τομέα (μεταξύ
των  οποίων  και  για  τους  ιατρούς  του  ΕΟΠΥΥ  και  ήδη  των  Δ.Υ.Πε.)
καταργήθηκαν τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων  (500 €), Πάσχα (250 €)
και το επίδομα άδειας (250 €). 

Όμως  η  κατάργηση  των  ανωτέρω  είναι  αντισυνταγματική  ως
αντικείμενη στις αρχές της αναλογικότητας και της ισότητας συνεισφοράς
στα δημόσια βάρη και συνεπώς λόγω της αντισυνταγματικής κατάργησής
τους,  έχετε  το  δικαίωμα  να  διεκδικήσετε  τα  τρία  αυτά  επιδόματα:
Χριστουγέννων  (500 €),  Πάσχα (250 €) και επίδομα άδειας (250 €) και
μάλιστα  αναδρομικά  από  το  2015.  Τα  ανωτέρω  επιδόματα  έπρεπε  να
καταβληθούν  τις  κατωτέρω ημερομηνίες  :   α)  το επίδομα  εορτών Πάσχα
δέκα (10)  ημέρες  πριν  από το  Πάσχα κάθε έτους,  β)  το  επίδομα  εορτών
Χριστουγέννων την 16η Δεκεμβρίου κάθε έτους και γ) το επίδομα αδείας την
1η Ιουλίου κάθε έτους. 

Όσοι ενδιαφέρονται για τη διεκδίκηση των ανωτέρω επιδομάτων πρέπει
μέχρι  τις  10-12-2018 να  προσκομίσουν  την  αίτηση  που  ακολουθεί  με
συμπληρωμένα όλα τα στοιχεία τους.

Για όλες τις ανωτέρω ενέργειες απαιτείται η καταβολή ποσού 20 € από
τον καθένα για τα έξοδα. 

Επίσης θα ληφθεί ως αμοιβή από τον καθένα, ποσοστό 10% (πλέον Φ.Π.Α.
24 %), επί του ποσού που θα επιδικασθεί ή που θα καταβληθεί στον καθένα,
όταν  και  εφόσον  ληφθούν  τα  διεκδικούμενα  από  τον  καθένα  χρηματικά
ποσά. Άλλα ποσά για αμοιβές και δαπάνες δεν θα εισπραχθούν. 

Θα  πρέπει  από  τώρα  οι  ενδιαφερόμενοι  να  ζητήσουν  και  να  πάρουν
πιστοποιητικό  υπηρεσιακών  μεταβολών,  έτσι  ώστε  μέχρι  να  δικαστεί  η
υπόθεση να προσκομιστεί στο γραφείο μας.

Θεσσαλονίκη 12-11-2018
Με εκτίμηση 

Σημ.1. Όσοι  κατέθεσαν  την  αίτηση  για  τη  διεκδίκηση  των  δώρων  και  των

επιδομάτων,  που  σας  είχαμε  συντάξει,  να  προσκομίσουν  και  αντίγραφο  της

αίτησης με τον αριθμό πρωτοκόλλου και την τυχόν απορριπτική απάντηση.

Σημ. 2. Θα υπογραφεί εργολαβικό δίκης και πληρεξούσιο. 
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Με  την  παρούσα  αποδέχομαι  την  ανωτέρω  πρόταση  και  εξουσιοδοτώ  τον

δικηγόρο  Ηλία  Σαρακενίδη  του  Νικολάου  (Α.Μ.  3711),  κάτοικο  Θεσσαλονίκης

(οδός Φράγκων 14), να  ασκήσει αγωγή ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου για τη

διεκδίκηση : α) του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων  (500 €), β) του επιδόματος

εορτών Πάσχα (250 €) και γ) του επιδόματος άδειας (250 €). 

Επίσης εξουσιοδοτώ τον ανωτέρω δικηγόρο : 

 Να παρασταθεί στο αρμόδιο Δικαστήριο κατά την εκδίκαση της αγωγής,

 Να ασκήσει έφεση ή/και αναίρεση κατά της απόφασης που θα εκδοθεί.

 Να παρασταθεί  στο  αρμόδιο  Δικαστήριο  κατά  την  εκδίκαση  της  έφεσης

ή/και της αναίρεσης που τυχόν θα ασκηθεί, είτε από μένα, είτε από τους

αντιδίκους.

 Να καταθέτει προτάσεις και αντεφέσεις και να προβεί σε όλες τις κατά νόμο

ενέργειες για την περαίωση της ανωτέρω εντολής.

Θεσσαλονίκη ...... / ....... / 2018 
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