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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

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

θαη ηνπ επηδόκαηνο αδείαο (500 + 250 + 250 € αληίζηνηρα) ζαο ελεκεξώλνπκε όηη ε Οινκέιεηα ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο Επηθξαηείαο ζα θξίλεη, ηειηθά, εάλ είλαη ζπληαγκαηηθέο ή όρη νη πεξηθνπέο ησλ 

δώξσλ Υξηζηνπγέλλσλ θαη Πάζρα, θαζώο θαη ηνπ επηδόκαηνο αδείαο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ.  

Η νξηζηηθή απόθαζε ζα ιεθζεί από ηελ νινκέιεηα ηνπ ηΕ ηελ 1ε Φεβξνπαξίνπ 2019. Ήδε ην 

Σ' Σκήκα ηνπ ηΕ έθξηλε, κε πιεηνςεθία 6-1, όηη νη πεξηθνπέο ησλ ηξηώλ επηδνκάησλ είλαη 

αληηζπληαγκαηηθέο θαη, ιόγσ ηεο ζπνπδαηόηεηαο, παξέπεκςε ην ζέκα ζηελ Οινκέιεηα ηνπ 

πκβνπιίνπ. 

Ωο ζύιινγνο, έρνπκε θαηαζέζεη ζηε Δηεύζπλζε Πξσηνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο ηεο Α΄ Αζήλαο 

ηηο αηηήζεηο κε παξαγξαθήο ησλ κειώλ καο θαη ν/ε θάζε εθπαηδεπηηθόο έρεη πάξεη αηνκηθό αξηζκό 

πξσηνθόιινπ, ν νπνίνο ζα παξαδνζεί ζηνπο /ζηηο αηηνύληεο/νύζεο. 

ρεηηθά κε ηελ αλαδξνκηθόηεηα ηζρύνο ηεο απόθαζεο, ππάξρνπλ δπν απνθάζεηο ηνπ ηΕ (2014 

θαη 2015) πνπ δελ είραλ αλαδξνκηθή ηζρύ, παξά κόλν γηα όζνπο/όζεο είραλ αζθήζεη έλδηθα κέζα 

πξηλ ηε δεκνζίεπζε ηεο απόθαζεο. Απηόο είλαη θαη ν ιόγνο γηα ηνλ νπνίν, όπνηνο/όπνηα ζέιεη λα 

είλαη λνκηθά θαηνρπξσκέλνο/ε ζρεηηθά κε ηα αλαδξνκηθά, ζα πξέπεη λα θάλεη δηθαζηηθή πξνζθπγή 

πξηλ ηε δεκνζίεπζε ηεο απόθαζεο, ε νπνία εθηηκάηαη όηη ζα δεκνζηεπζεί κέρξη ηα κέζα ή ηα ηέιε 

Μαξηίνπ ηνπ 2019. 

πλεπώο, δελ ππάξρεη θαλείο ιόγνο δηθαζηηθήο πξνζθπγήο κέρξη 31-01-2019. Η πξνζθπγή 

πξέπεη λα γίλεη πξηλ ηε δεκνζίεπζε θαη όρη πξηλ ηε ζπδήηεζε, όπσο νξηζκέλα δηθεγνξηθά γξαθεία 

ζπζηήλνπλ γηα ηνπο δηθνύο ηνπο, επλόεηνπο, ιόγνπο. 

Η Εθηειεζηηθή Επηηξνπή ηεο Α.Δ.Ε.Δ.Τ. έρεη δεηήζεη, ήδε, ζπλάληεζε κε ηνλ ππνπξγό 

Οηθνλνκηθώλ θ. Σζαθαιώην, ζηνλ νπνίν θαη ζα ζέζεη ην ζέκα ηεο θαηαβνιήο ησλ αλαδξνκηθώλ, 

εθόζνλ ππάξμεη ζεηηθή απόθαζε ηνπ ηΕ, ζε όινπο ηνπο/ηηο δεκνζίνπο ππαιιήινπο, κε πνιηηηθή 

απόθαζε, αλεμαξηήησο αλ έθαλαλ δηθαζηηθή πξνζθπγή ή όρη. 

αο επηζπλάπηνπκε ηε ζρεηηθή γλσκνδόηεζε ηεο λνκηθήο ζπκβνύινπ ηεο Α.Δ.Ε.Δ.Τ. θαη γηα 

ό,ηη λεόηεξν, ζρεηηθά κε νκαδηθή πξνζθπγή ησλ κειώλ καο, κέζσ ηνπ ζπιιόγνπ, ζα ζαο 

ελεκεξώζνπκε ζρεηηθά. 
 

 

    Γηα ην Δ.. 
 

Ο Πξόεδξνο 

 

    Η Γ. Γξακκαηέαο 

 

 

 

Σάθεο Ρνπκπήο 
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