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Προς: Τους συναδέλφους μέλη του 

συλλόγου  μας. 

 

 
 

ΘΕΜΑ : ΣΧΕΔΙΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΔΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ 

ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ 

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

Μετά τον θόρυβο που έχει δημιουργηθεί τελευταία με το θέμα της δικαστικής 

διεκδίκησης της παράνομης παρακράτησης των δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και 

επιδόματος αδείας, που έχουν καταργηθεί με τις διατάξεις του ν.4093/2012, σας 

γνωρίζουμε ότι: 

Προκειμένου να αποφευχθεί το κόστος και η ταλαιπωρία προσφυγής σε δικαστήριο 

αυτή τη χρονική στιγμή που δεν έχει υπάρξει δεδικασμένο από δευτεροβάθμιο 

δικαστήριο και έως ότου αρχίσουν να εκδίδονται τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις, 

ώστε να επανεξεταστεί το εάν είναι σκόπιμο να ασκηθούν ένδικα βοηθήματα 

(αγωγές), με αίσθημα ευθύνης απέναντι σους συναδέλφους του Συλλόγου μας, 

προτείνουμε: 

Την υποβολή ατομικής αίτησης για όποιον συνάδελφο το επιθυμεί, προς το τμήμα 

Οικονομικών & μισθοδοσίας της Δ/νσης Π.Ε. από την οποία μισθοδοτείστε σύμφωνα 

με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα-ατομικής αίτησης, για να διακοπεί η παραγραφή 

των σχετικών αξιώσεων. 

Επίσης ύστερα από συνεννόηση του Συλλόγου μας με το τμήμα Οικονομικών & 

μισθοδοσίας της Δ/νσης Π.Ε. Β΄ Αθήνας, κάθε σχολική μονάδα μπορεί να καταθέσει 

ομαδική αίτηση για το σύνολο των εκπαιδευτικών που εργάζονται στο Σχολείο 

(Δημοτικό ή Νηπιαγωγείο), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα-ομαδικής 

αίτησης αφού συμπληρωθεί  και υπογραφεί με τα στοιχεία των εκπαιδευτικών.   
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Και οι δύο τύποι αιτήσεων πρέπει υποχρεωτικά να κατατεθούν και να πάρουν 

αριθμό πρωτοκόλλου μέχρι τις 31/12/2018. 

Προσοχή οι αιτήσεις να έχουν τις υπογραφές όλων όσων αιτούνται! 

Οι αιτήσεις αφορούν μόνιμους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς. 

Όποιος συνάδελφος δεν επιθυμεί, δεν υποχρεούται να υποβάλλει αίτηση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



υπόδειγµα-ατοµικής αίτησης 

Π Ρ Ο Σ 

(Δ/νση Π.Ε. Β΄ Αθήνας  από την οποία μισθοδοτείται  ο εν ενεργεία μόνιμος ή με σχέση 

αορίστου ή ορισμένου χρόνου υπάλληλος) 

Α Ι Τ Η Σ Η 

Του/της……………….……….……….. του …………. ……. , κατοίκου …………. 

………. , υπηρετών/-ούσα στ… …………. ………, με σχέση εργασίας …………. 

…………. ….., κλάδου ………, βαθμού ………… 

———————————— 

Είμαι μόνιμος υπάλληλος της Υπηρεσίας σας (ή με σχέση εργασίας αορίστου ή 

ορισμένου χρόνου) και υπηρετώ από …….(έτος πρόσληψης). 

Με τους ν. 4024/2011, 4093/2012 και 4354/2015, καταργήθηκε η καταβολή των 

Δώρων Χριστουγέννων ύψους 500, 250 και 250 ευρώ (αντίστοιχα), όπως είχαν 

περιοριστεί με τον ν. 3845/2010. 

Με τις υπ’αριθ. 2287-2290/2015 αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας 

κρίθηκε παράνομη και αντισυνταγματική η κατάργηση των ανωτέρω επιδομάτων 

επειδή κρίθηκε ότι ο 13ος και 14ος μισθός καθώς και η 13η και 14η σύνταξη 

συνιστούν περιουσιακό δικαίωμα του εργαζόμενου και του συνταξιούχου 

(αντίστοιχα) και συμβάλλουν στην αξιοπρεπή διαβίωσή τους. 

Τον τελευταίο καιρό, πλήθος δικαστικών αποφάσεων από τα Ειρηνοδικεία και 

Πρωτοδικεία (Διοικητικά και Πολιτικά) της χώρας, συμμορφούμενα με τις ανωτέρω 

αποφάσεις του ΣτΕ (ενδεικτικά οι υπ’αριθ. 7/2016 Ειρηνοδικείου Καλαμάτας, 

467/2016 Ειρηνοδικείου Λαμίας, 169/2017 Ειρηνοδικείου Μαραθώνα, 16/2017 

Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου, 608/2017, 619/2017, 1093/2017, 287/2018 και 892/2018 

Ειρηνοδικείου Αθηνών κ.λπ.), δικαιώνουν εν ενεργεία συναδέλφους μου διαφόρων 

κατηγοριών (μόνιμοι, αορίστου χρόνου, ορισμένου χρόνου) και διαφόρων Υπηρεσιών 

(δικαστικοί υπάλληλοι, υπάλληλοι υποθηκοφυλακείων, Δήμων, ΟΑΕΔ, 

Νοσοκομείων κ.λπ.), που είχαν διεκδικήσει αναδρομικώς τα ανωτέρω ποσά. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

και με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μου 

Α Ι Τ Ο Υ Μ Α Ι 

1ον) Να μου καταβάλετε αναδρομικά, από το έτος 2013 μέχρι και σήμερα, τα ποσά 

που αντιστοιχούν στα Δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας, τα οποία 

παρακρατήσατε παρανόμως, συμμορφούμενοι με τις ανωτέρω οριστικές και 

αμετάκλητες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. 

2ον) Να μου καταβάλλετε από τούδε και στο εξής, για κάθε έτος και αδιακόπως, τα 

Δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα, καθώς και το επίδομα αδείας, όπως αυτά 

καταβάλλονταν πριν την κατάργησή τους (31-12-2012). 

Βριλήσσια…………….. 2018 

Ο αιτών/-ούσα 

 

  

 

 

 

 



υπόδειγµα-οµαδικής αίτησης 

 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ Β΄ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  Π.Ε.  Β΄ΑΘΗΝΑΣ 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ 

  

Των εκπαιδευτικών του 6
ου

 Δημοτικού Σχολείου ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ  που εδρεύει 

Βριλήσσια, Πιερίων 16, 15235 της  Β΄ Δ/νσης Π.Ε. Αθήνας (τα ονόματα των οποίων 

αναγράφονται στην κατάσταση που ακολουθεί).  

Με την παρούσα αίτηση ζητούμε να μας καταβληθούν τα επιδόματα 

Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας, για το χρονικό διάστημα 2013 – 2018, λόγω του ότι 

καταργήθηκαν αντισυνταγματικώς με τις διατάξεις των ν.4093/2012 και ν.4324/2015, 

επιφυλασσόμενοι/-ες για την άσκηση παντός νόμιμου δικαιώματός μας. 
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