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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Για την προσφυγή στο ΣτΕ για την επέκταση καταβολής των αναδρομικών και τη
δυνατότητα διεκδίκησης των επιδομάτων εορτών και αδείας
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,
Σας ενημερώνουμε ότι η ΠΟΣΔΕΠ κατέθεσε στο ΣτΕ αίτηση ακύρωσης διατάξεων της υπουργικής απόφασης
5435/4-12-2018 που ρυθμίζει τον τρόπο καταβολής του εφάπαξ χρηματικού ποσού των αναδρομικών
μισθολογικών διαφορών (αναδρομικά) των πανεπιστημιακών καθηγητών με στόχο την επέκταση καταβολής
τους από την ημερομηνία κατάθεσης της πρώτης αγωγής που κατατέθηκε στο ΣτΕ τον Μάρτιο του 2013 κατ’
αναλογία με άλλα ειδικά μισθολόγια. Υπενθυμίζουμε ότι η κυβέρνηση επέκτεινε την καταβολή αναδρομικών
σε άλλες κατηγορίες των ειδικών μισθολογίων, σε χρονική περίοδο που δεν καλύπτεται από τις αντίστοιχες
αποφάσεις του ΣτΕ, και σε μια περίπτωση για χρονικό διάστημα που εκκινεί από την κατάθεση της αγωγής και
όχι τη δημοσίευση της απόφασης.
Επίσης, μετά τις πρόσφατες αποφάσεις του Στ΄ Τμήματος του ΣτΕ (2626-2635/2018), με τις οποίες κρίθηκε μεν
αντισυνταγματική η κατάργηση με τον ν. 4093/2012 των επιδομάτων εορτών και αδείας, αλλά παραπέφθηκε η
οριστική επίλυση του ζητήματος της συνταγματικότητας στην Ολομέλεια του ΣτΕ την 1/2/2019, η οποία
αναμένεται να επικυρώσει την απόφαση του Τμήματος, και σύμφωνα με γνωμοδότηση 1 νομικού συμβούλου
της ΑΔΕΔΥ, σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω:
α. Είναι δυνατό όλοι οι υπηρετούντες στο Δημόσιο, ΟΤΑ και ΝΠΔΔ να προβούν πλέον σε άσκηση αγωγών
για διεκδίκηση των επιδομάτων εορτών και άδειας.
β. Συνήθως οι αποφάσεις του ΣτΕ ορίζουν την επέλευση των συνεπειών της ανισυνταγματικότητας από τον
χρόνο δημοσίευσης της απόφασης και για το προηγούμενο χρονικό διάστημα μόνο για όσους έχουν
ασκήσει αγωγές ή άλλα ένδικα βοηθήματα. Εκτιμάται ότι η απόφαση θα δημοσιευτεί μέχρι τις 15-30
Μαρτίου 2019.
γ. Στην προηγούμενη περίπτωση δεν καλυπτόμαστε από την απλή υποβολή της αίτησης για διακοπή της
παραγραφής που καταθέσαμε πριν ένα περίπου μήνα και όσοι ενδιαφέρονται θα πρέπει να ασκήσουν
αγωγές μέχρι τις 15 Μαρτίου 2019 (το αργότερο μέχρι 30 Μαρτίου) για να κατοχυρωθούν οι διεκδικήσεις
για το δώρο Χριστουγέννων 2016, δώρα και επίδομα άδειας 2017 και 2018 συνολικού ποσού 2.500 ευρώ.
δ. Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν νομικά επιχειρήματα για διεκδίκηση, ανεξαρτήτως διετούς παραγραφής,
όλων των δώρων και επιδομάτων άδειας από 1/1/2013.
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