
Συνάδελφοι, συναδέλφισσες  
 
Νοµολογιακά βήµατα για την αποκατάσταση των περικοπών στις αποδοχές 
των υπαλλήλων - εργαζοµένων που επέφερε το ενιαίο Μισθολόγιο µε θύµατα 
(εκτός των άλλων) τα δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και τα επιδόµατα αδείας, 
 αποτελούν αποφάσεις πολλών Ειρηνοδικείων και ∆ιοικητικών Πρωτοδικείων 
της χώρας, στα οποία είχαν προσφύγει Α' βαθµιοι σύλλογοι - µέλη της Ο∆ΥΕ, 
παρόλη την έλλειψη επίσηµης ενηµέρωσης από την Ο∆ΥΕ κατά την 
προηγούµενη διετία. 
Ο µόνος τρόπος να διεκδικηθούν τα  ποσά που αντιστοιχούν στις συγκεκριµένες 
περικοπές είναι µέσω της ∆ικαιοσύνης, καθώς δεν επεκτείνεται η ισχύς των  
αποφάσεων σε όσους δεν προσφύγουν και δεν πετύχουν την έκδοση θετικών 
δικαστικών αποφάσεων µε το όνοµά τους. Τα ποσά που περικόπηκαν αξίζει να 
διεκδικηθούν δικαστικά, αναδροµικά και ΕΝΤΟΚΑ. 
Ιδιαίτερη σηµασία πρέπει να δοθεί στο ζήτηµα της παραγραφής των απαιτήσεων η 
οποία, πλην των Ι∆ΑΧ των ΝΠΙ∆, είναι διετής συν το τρέχον έτος . Εποµένως είτε θα 
πρέπει εντός του τρέχοντος έτους να ασκηθεί (κατατεθεί ΚΑΙ επιδοθεί) η σχετική 
αγωγή ή να κατατεθεί αίτηση για διακοπή παραγραφής προκειµένου να µην 
απωλέσουν οι δικαιούχοι κρίσιµα χρονικά διαστήµατα. 

Μετά την κατάθεση της σχετικής αίτησης πρέπει οι πρωτοβάθµιοι σύλλογοι ή 
µεµονωµένοι συνάδελφοι, να επιλέξουν δικηγόρο και να καταθέσουν δικόγραφο στο  
αρµόδιο ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο-Ειρηνοδικείο . 

Θα πρέπει όµως οι ενδιαφερόµενοι να δώσουν ιδιαίτερη βαρύτητα σε δύο σηµεία : 

1. Επειδή πρόκειται για δικαστική διεκδίκηση, δεδικασµένο και υποχρέωση 
καταβολής των επιδικασθέντων ποσών ισχύει µόνο για όσους προσφύγουν 
δικαστικά. ∆εν επεκτείνεται δηλαδή η ισχύς των αποφάσεων σε όσους δεν 
προσφύγουν και δεν πετύχουν την έκδοση θετικών δικαστικών αποφάσεων 
µε το όνοµά τους. 

2. Ιδιαίτερη σηµασία πρέπει να δοθεί στο ζήτηµα της παραγραφής των 
απαιτήσεων . Πριν την λήξη του έτους όσοι ενδιαφέρονται πρέπει να 
καταθέσουν αίτηση για διακοπή της παραγραφής. 

Η Γραµµατεία της 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ  ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

Ακολουθεί υπόδειγµα αίτησης που διακόπτει την παραγραφή, η οποία πρέπει να 
κατατεθεί στα κατά τόπους γραφεία του Ν.Σ.Κ. Η αίτηση πρέπει να κατατεθεί µέχρι 
30-12-2016 . 

         



                               ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ 
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                                                     Ηµεροµηνία       /     / 2016 

 

Με την  παρούσα αίτησή µας, οι δικαστικοί υπάλληλοι που την υπογράφουµε, 
ζητάµε να αναγνωρισθεί η υποχρέωση του Ελληνικού ∆ηµοσίου να µας 
καταβάλει, το ποσό των 2.250,00 ευρώ, για το χρονικό διάστηµα από 
1/5/2013 έως σήµερα, τα επιδόµατα Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και το 
επίδοµα αδείας, που µας οφείλει λόγω του ότι µε το άρθρο πρώτο ν. 4093/12  
(Α΄222) «Μεσοπρόθεσµο 2013-2016», παράγραφος Γ, υποπαράγραφος Γ1, 
εδάφιο 1, καταργήθηκαν τα παραπάνω επιδόµατα που προβλέπονταν από 
τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2592/98 (Α΄57), του άρθρου 9 του ν.3205/03 
(Α΄297) και του άρθρου 3 παρ.6 του ν. 3845/10 (Α΄65), κατά τρόπο αντίθετο 
προς τα άρθρα 4 και 22 του Συντάγµατος. 

  

Υπογραµµίζεται, ότι η αίτησή µας έχει θέση όχλησης για κάθε νόµιµη 
συνέπεια, περιλαµβανοµένης και της έναρξης της τοκοφορίας και της 
διακοπής παραγραφής κατά το άρθρο 93 περ. γ΄ του ν. 2362/95 (Α΄247). 
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