
 
               Υξήζηνπ Λαδά 5-7, ΑΘΗΝΑ - Σ.Κ. 10561 

 
 

 

H t t p : / / w w w . o s e t e e . g r     E - M a i l :  i n f o @ o s e t e e . g r   

Τ η λ :  2 1 0 . 8 8 . 3 8 . 2 0 3  

 

Αξηζ. Πξση. 22 

Αζήλα, 25/10/2018 

 

Ενημερωηικό Σημείωμα 

 

Σχεηικά με ηη δικαζηική διεκδίκηζη ηων αναδρομικών ηων δώρων. 

 

Επεηδή ηα πξσηνζέιηδα ηνπ ηύπνπ, αιιά θαη νη παξνηξύλζεηο δηαθόξσλ λνκηθώλ γξαθείσλ 

εμαθνινπζνύλ λα δεκηνπξγνύλ ζύγρπζε ζρεηηθά κε ηε δηθαζηηθή δηεθδίθεζε ησλ                 

αλαδξνκηθώλ ησλ δώξσλ Υξηζηνπγέλλσλ, Πάζρα θαη επηδόκαηνο αδείαο, επηζεκαίλνπκε ηα 

εμήο: 

1. ε απηή ηε θάζε ην ΜΟΝΟ πνπ ρξεηάδεηαη είλαη ε ππνβνιή κηαο απιήο αίηεζεο κε παξα-

γξαθήο ζηηο δηεπζύλζεηο πξνζσπηθνύ, κε βάζε ην υπόδειγμα πνπ ζαο επηζπλάπηνπκε. Οη     

αηηήζεηο γίλνληαη αηνκηθά (παίξλνπκε αξηζκό πξσηνθόιινπ) θαη όρη νκαδηθά κε θαηαζηάζεηο 

κέζσ πιιόγσλ. Εμππαθνύεηαη πσο όπνηνο έρεη θάλεη δηθαζηηθή πξνζθπγή δελ ρξεηάδεηαη λα 

ππνβάιεη αίηεζε κε παξαγξαθήο. Η αλαδξνκηθόηεηα -κε παξαγξαθή-γηα ηνπο ελ ελεξγεία   

εξγαδόκελνπο ζε Τπεξεζίεο ή Εηαηξείεο ηνπ Δεκνζίνπ είλαη γηα δύν ρξόληα, ελώ γηα ηνπο    

ζπληαμηνύρνπο γηα πέληε. 

2. Σα δώξα έρνπλ πεξηθνπεί κε ηνπο λόκνπο 3833/10,3845/10 θαη έρνπλ θαηαξγεζεί νξηζηηθά 

κε ηνλ Ν4093/12 (κεζνπξόζεζκν). 

Οη απνθάζεηο ησλ δηθαζηεξίσλ θαη ηνπ ηΕ αλαθέξνληαη ζηνλ ηειεπηαίν κόλν λόκν. 

3. Οη επηά- νρηώ απνθάζεηο πνπ σο ηώξα έρνπλ εθδνζεί θαη δηθαηώλνπλ ζπλαδέιθνπο είλαη ζε 

πξώην βαζκό θαη θακηά ζε δεύηεξν. Εθθξεκεί δε, ζην ηΕ ε απόθαζε γηα ηνπο δηθαζηηθνύο 

ππαιιήινπο Ναππιίνπ νη νπνίνη δηθαηώζεθαλ πξσηόδηθα, αιιά ην δεκόζην πξνζέθπγε θαηά 

ηεο απόθαζεο. Σν ζέκα έρεη ζπδεηεζεί ζην ηΕ θαη αλακέλεηαη ε έθδνζε απόθαζεο, ε νπνία 

ζα είλαη νξηζηηθή θαη ακεηάθιεηε. Καη γηα ηνπο ελ ελεξγεία ππαιιήινπο θαη γηα ηνπο           

ζπληαμηνύρνπο. 

4. ηνπο Δήκνπο ππάξρεη πεξίπησζε θάπνηνη πνπ δηθαηώζεθαλ πξσηόδηθα λα πάξνπλ ηα    

ρξήκαηά ηνπο αλαδξνκηθά, αλ δελ αζθεζεί έθεζε επεηδή  κε ζρεηηθή λνκνζεηηθή ξύζκηζε, πνπ 

ςήθηζε πέξπζη ε θπβέξλεζε, νη Δήκαξρνη δελ ππνρξεώλνληαη πιένλ λνκηθά λα αζθνύλ έθεζε. 

ε όιν ηνλ άιιν δεκόζην ηνκέα ε έθεζε είλαη ππνρξεσηηθή γηα ην δεκόζην κέρξη ηελ έθδνζε 

ακεηάθιεηεο απόθαζεο από ην ηΕ ή ηνλ Άξεην Πάγν. 

 

Γηα όινπο ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο ζπζηήλνπκε ζηα σκαηεία Μέιε θαη ζηνπο ζπλαδέιθνπο 

καο λα κελ ζπαηαινύλ άζθνπα ρξήκαηα θαη λα πεξηκέλνπλ ηελ εμέιημε ηνπ ζέκαηνο. Η αίηεζε 

κε παξαγξαθήο καο θαιύπηεη  έλα εμάκελν. Ωο ηόηε είλαη βέβαην όηη ζα έρνπκε απνθάζεηο 

http://www.osetee.gr/article.php?id=630


δεπηεξνβάζκησλ δηθαζηεξίσλ ή θαη ηνπ ηΕ θαη ζα ζαο ελεκεξώζνπκε ππεύζπλα γηα ηα      

επόκελα βήκαηα. 

 

Επηζπλάπηεηαη υπόδειγμα ΑΙΤΗΣΗΣ. 

 

 

     Γηα ηελ Ο..Ε.Σ.Ε.Ε. 
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