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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

ρεηηθά κε ηε δηθαζηηθή δηεθδίθεζε ησλ αλαδξνκηθώλ ησλ δώξσλ Υξηζηνπγέλλσλ – Πάζρα 

θαη ηνπ επηδόκαηνο αδείαο ζαο ελεκεξώλνπκε όηη ην ηειεπηαίν ρξνληθό δηάζηεκα έρνπλ ππάξμεη 

ζεηηθέο πξσηόδηθεο δηθαζηηθέο απνθάζεηο πνπ δηθαηώλνπλ εξγαδνκέλνπο ΟΑΕΔ, ΟΣΑ (Θδησηηθνύ 

Δηθαίνπ Ανξίζηνπ Υξόλνπ) πνπ πξνζέθπγαλ ζε πνιηηηθά δηθαζηήξηα (εηξελνδηθεία-κνλνκειή 

πξσηνδηθεία θαη όρη ζε δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα πνπ αθνξνύλ δεκνζίνπο ππαιιήινπο θαη είλαη 

ηδηαίηεξα ρξνλνβόξα σο δηαδηθαζία). 

Η ΑΔΕΔΤ έρεη ελεκεξώζεη όηη, ζε απηή ηε θάζε, ην κόλν πνπ ρξεηάδεηαη είλαη ε ππνβνιή κηαο 

αίηεζεο κε παξαγξαθήο. Η αλαδξνκηθόηεηα -κε παξαγξαθή- γηα ηνπο ελ ελεξγεία δεκνζίνπο 

ππαιιήινπο είλαη δύν ρξόληα, ελώ γηα ηνπο ζπληαμηνύρνπο πέληε. 

Σα δώξα έρνπλ πεξηθνπεί κε ηνλ λ.3833/2010, ηνλ λ.3845/2010 θαη έρνπλ θαηαξγεζεί νξηζηηθά 

κε ηνλ λ.4093/2012 (κεζνπξόζεζκν). Οη απνθάζεηο πνπ σο ηώξα έρνπλ εθδνζεί θαη δηθαηώλνπλ 

ππαιιήινπο είλαη όιεο ζε πξώην βαζκό θαη θακηά ζε δεύηεξν. ην .η.Ε. εθθξεκεί ε απόθαζε γηα 

ηνπο δηθαζηηθνύο ππαιιήινπο Ναππιίνπ νη νπνίνη δηθαηώζεθαλ πξσηόδηθα, αιιά ην δεκόζην 

πξνζέθπγε θαηά ηεο απόθαζεο. Σν ζέκα έρεη ζπδεηεζεί ζην .η.Ε. θαη αλακέλεηαη ε έθδνζε 

απόθαζεο, ε νπνία ζα είλαη νξηζηηθή θαη ακεηάθιεηε θαη γηα ηνπο ελ ελεξγεία ππαιιήινπο θαη γηα 

ηνπο ζπληαμηνύρνπο. 

Τπάξρεη πεξίπησζε θάπνηνη πνπ δηθαηώζεθαλ πξσηόδηθα λα πάξνπλ ηα ρξήκαηά ηνπο 

αλαδξνκηθά, αλ δελ αζθεζεί έθεζε. Απηό ζπκβαίλεη ζηνπο Δήκνπο, όπνπ κε ζρεηηθή λνκνζεηηθή 

ξύζκηζε, πνπ ςήθηζε πέξπζη ε θπβέξλεζε, νη δήκαξρνη δελ ππνρξεώλνληαη πιένλ λνκηθά λα 

αζθνύλ έθεζε. ε όιν ηνλ άιιν δεκόζην ηνκέα π.ρ. εθπαίδεπζε, ππάιιεινη ππνπξγείσλ θιπ ε 

έθεζε είλαη ππνρξεσηηθή γηα ην δεκόζην, κέρξη ηελ έθδνζε ακεηάθιεηεο απόθαζεο από ην .η.Ε. ή 

ηνλ Άξεην Πάγν. 

Η αίηεζε κε παξαγξαθήο κάο θαιύπηεη ζηελ παξνύζα θάζε. 

πλεκκέλα, ζαο απνζηέιινπκε λνκηθό γλσκνδνηηθό ζεκείσκα ηεο ΑΔΕΔΤ, θαζώο θαη αίηεζε 

κε παξαγξαθήο γηα όζνπο/όζεο ζπλαδέιθνπο επηζπκνύλ (κόληκνπο/εο, αλαπιεξσηέο/ηξηεο κέιε ηνπ 

ζπιιόγνπ) θαη κηζζνδνηνύληαη από ηε Δηεύζπλζε Π.Ε. ηεο Α΄ Αζήλαο. 

Οη αηηήζεηο θαη ε νλνκαζηηθή θαηάζηαζε ησλ αηηνύλησλ/νπζώλ εθπαηδεπηηθώλ ζα 

ζπγθεληξσζνύλ από ηα κέιε ηνπ Δ.. (σπεύθσνοι ενημέρωσης), αλά ζρνιηθή κνλάδα, κέρξη θαη 

ηελ Παξαζθεπή 2 Ννεκβξίνπ, πξνθεηκέλνπ λα θαηαηεζνύλ ζηε Δ.Π.Ε. Α΄ Αζήλαο γηα αξηζκό 

πξσηνθόιινπ. 
 

 

    Γηα ην Δ.. 
 

Ο Πξόεδξνο 

 

    Η Γ. Γξακκαηέαο 

 

 

 

Σάθεο Ρνπκπήο 
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