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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

ε αλακνλή ηεο απόθαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Επηθξαηείαο, κηαο απόθαζεο 

πνπ ελδέρεηαη λα πεξηνξίζεη ηα ρξνληθά απνηειέζκαηα ηεο ηπρόλ αληηζπληαγκαηηθόηεηαο ηνπ 

Ν.4093/2012 κε ηνλ νπνίν θαηαξγήζεθαλ ηα επηδόκαηα Υξηζηνπγέλλσλ – Πάζρα, θαζώο θαη ην 

επίδνκα αδείαο (500€+250€+250€ αληίζηνηρα), ζαο ελεκεξώλνπκε όηη πξνζέθπγαλ δηθαζηηθά, 

κέζσ ηνπ ζπιιόγνπ, 479 κόληκνη/εο θαη 46 αλαπιεξσηέο/ηξηεο εθπαηδεπηηθνί, νη νπνίνη/εο 

δηεθδηθνύλ αλαδξνκηθά ηα αλαινγνύληα πνζά. 
 

Σν δηθεγνξηθό γξαθείν Μ. Κνπηιήο – Γ. Κσθόπνπινο (Αθαδεκίαο 69, Αζήλα - ηει.: 

2103848258 & 2103847368), ην νπνίν αλέιαβε ηε δηθαζηηθή δηεθπεξαίσζε ηεο ππόζεζεο, 

αλακέλεηαη λα θαηαζέζεη, κεηά θαη ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθώλ, ηηο 

ζρεηηθέο αγσγέο γηα ηνπο/ηηο κόληκνπο/εο εθπαηδεπηηθνύο, κέιε ηνπ ζπιιόγνπ καο, εληόο ησλ 

πξνζερώλ εκεξώλ. Οη θαηαζηάζεηο, αλά ζρνιηθή κνλάδα, ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο 

νκαδηθέο αγσγέο, έρνπλ κνλνγξαθεζεί, θαηά ηελ παξαιαβή ηνπο ζηηο 21/02/2019, από ηνπο 

δηθεγόξνπο. 
 

Επηζεκαίλεηαη όηη γηα ηνπο/ηηο αλαπιεξσηέο/ηξηεο εθπαηδεπηηθνύο αξκόδηα είλαη ηα Πνιηηηθά 

θαη όρη ηα Δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα. Ωο εθ ηνύηνπ, δελ επεξεάδνληαη -ηύπνηο- από ηελ αλακελόκελε 

απόθαζε. πλεπώο, σο πξνο ηνλ ρξόλν άζθεζεο ησλ αγσγώλ γηα ηνπο/ηηο αλαπιεξσηέο/ηξηεο 

εθπαηδεπηηθνύο θαη ιόγσ ηνπ όηη νη δηαθνξέο απηέο αλήθνπλ ζε άιιν θιάδν δηθαηνζύλεο, ζαο 

ελεκεξώλνπκε όηη ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ζην ακέζσο επόκελν ρξνληθό δηάζηεκα. Οη ζπλάδειθνη 

αλαπιεξσηέο/ηξηεο γηα ηπρόλ ειιείςεηο ζηα δηθαηνινγεηηθά ηνπο λα επηθνηλσλνύλ, κε ηνλ πξόεδξν 

ηνπ ζπιιόγνπ Σάθε Ρνπκπή, ζην ηειέθσλν 6977393115. 
 

Ο Τπνπξγόο Οηθνλνκηθώλ Επθιείδεο Σζαθαιώηνο, ζηε ζπλάληεζε (05/03/2019) κε ηελ 

Α.Δ.Ε.Δ.Τ., ε νπνία απέβε άθαξπε, αλέθεξε όηη: 
 

 Δελ πξόθεηηαη λα ρνξεγεζεί ν 13
νο 

θαη 14
νο

 κηζζόο κε πνιηηηθή απόθαζε ηεο θπβέξλεζεο. 
 

 Εθόζνλ ε απόθαζε ηνπ .η.Ε. θξίλεη αληηζπληαγκαηηθέο ηηο πεξηθνπέο (όπσο ε απόθαζε ηνπ 

Σ΄ ηκήκαηνο), ηόηε ζα κειεηήζεη ην όιν ζέκα θαη ην δηαρώξηζε σο εμήο: 

α) Γηα ηα αλαδξνκηθά, ην έρεη ζπδεηήζεη κε ηελ Σξόηθα θαη εθόζνλ ε εθ λένπ ρνξήγεζή ηνπο 

δελ δεκηνπξγεί πξόβιεκα ζηνπο δεκνζηνλνκηθνύο ζηόρνπο, ζα θαηαβιεζνύλ ζε δόζεηο. 

β) Γηα ηελ εθ λένπ λνκνζέηεζε ησλ επηδνκάησλ θαη ηε ρνξήγεζή ηνπο, εθεμήο, είπε όηη ζα 

ρξεηαζηνύλ δνκηθέο αιιαγέο, γηαηί επεξεάδνπλ ηνλ πξνϋπνινγηζκό (ππνλνώληαο όηη ζα ιάβεη 

αληίζηνηρα ηζνδύλακα κέηξα πεξηθνπώλ). 

    Σν Δ.. 
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