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ΠΡΟ.: 
ωματεία – μζλη της ΠΟΕΙΔΔ  

Ακινα, 22-01-2019 
 

Θζμα:  ‘’Δικαστική διεκδίκηση αναδρομικών 13ου και 14ου μισθοφ’’ 

 
ε ςυνζχεια τθσ από 12.11.2018 ενθμζρωςι ςασ από τθν Ομοςπονδία μασ για τισ 

δυνατότθτεσ και τον τρόπο διεκδίκθςθσ των αναδρομικών για το 13ο και 14ο μιςκό όλων 

των ςυναδζλφων και τθν κατάκεςθ ατομικών αιτιςεων μθ παραγραφισ, ςασ 

ενθμερώνουμε για τθν ανάγκθ επίςπευςθσ άςκθςθσ ομαδικών αγωγών εκ μζρουσ των 

ενδιαφερομζνων ςυναδζλφων. 

Με αφορμι τθν επίςπευςθ ςυηιτθςθσ ςτο υμβοφλιο τθσ Επικρατείασ των 

αποφάςεων του Σ΄ Σμιματοσ του τΕ, με τισ οποίεσ κρίκθκε αντιςυνταγματικι θ 

κατάργθςθ με το Ν.4093/2012 των δώρων εορτών και του επιδόματοσ αδείασ, κα πρζπει 

να δρομολογθκοφν άμεςα ομαδικζσ αγωγζσ για τθ διεκδίκθςθ καταβολισ των 

αναδρομικών για το 13ο και το 14ο μιςκό.  

ε ςυνεννοιςεισ τθσ Ομοςπονδίασ μασ με δικθγορικά γραφεία, ςασ ενθμερώνουμε 

ότι οι αγωγζσ αυτζσ κα πρζπει να αςκθκοφν το αργότερο μζχρι τα μζςα του Μαρτίου, 

προκειμζνου να προθγθκοφν τθσ ζκδοςθσ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ από τθν Ολομζλεια του 

υμβουλίου τθσ Επικρατείασ.  

Σα Πρωτοβάκμια ωματεία, εάν επικυμοφν, προσ διευκόλυνςθ των μελών τουσ, 

μποροφν να παραλάβουν τισ αιτιςεισ των εργαηομζνων ΙΔΟΧ από τισ Τπθρεςίεσ που ζχουν 

κατατεκεί και να τισ αποςτείλουν ςτα γραφεία τθσ ΠΟΕΙΔΔ, προκειμζνου να οργανωκοφν 

άμεςα οι ομαδικζσ αγωγζσ. Ωσ Πανελλινια Ομοςπονδία κα επιλζξουμε τθ βζλτιςτθ 

προςφορά εκ μζρουσ των δικθγορικών γραφείων για τθν ανάκεςθ των υποκζςεων.  

ε κάκε περίπτωςθ οι αγωγζσ πρζπει να αςκθκοφν μζχρι τα μζςα του Μαρτίου. Οι 

αιτιςεισ των ενδιαφερομζνων κα πρζπει υποχρεωτικά να αναγράφουν ακριβι ςτοιχεία 

επικοινωνίασ, προκειμζνου είτε το δικθγορικό γραφείο είτε θ Ομοςπονδία να μπορεί να 

επικοινωνιςει με τουσ ενδιαφερόμενουσ για τθ ςυγκζντρωςθ όλων των απαραίτθτων 

εγγράφων.  

Για οποιεςδιποτε πλθροφορίεσ μπορείτε να επικοινωνείτε με τα γραφεία τθσ 

Ομοςπονδίασ μασ.  

 

Για το Δ.. τθσ Π.Ο.Ε.Ι.Δ.Δ. 
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