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ΠΡΟΣ:    ΔΗΜΑΡΧΟ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  

                                

ΘΕΜΑ:   ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ ΕΠΙ  

                ΑΓΩΓΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ ΔΩΡΩΝ ΕΟΡΤΩΝ  ΧΡΙΣΤΟΥ- 

                ΓΕΝΝΩΝ & ΠΑΣΧΑ & ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΑΣ  

 

ΣΧΕΤ:  1. Το με α.π. 16404/16.4.19  έγγραφο Δημάρχου  

 

            2. Οι συνημμένες στο ανω έγγραφο  ασκηθείσες ενώπιον του  ΔΠρΑθ   δύο αγωγές  ομάδων 

μονίμων υπαλλήλων α) με α.π Δήμου 13034/20.3.19 (49 υπάλληλοι) και β) με α.π Δήμου 

13035/20.3.19 (21 υπάλληλοι) που αφορούν σε διεκδίκηση   επιδομάτων  εορτών  

Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας των ετών   2017, 2018  & 2019  

 

            3.  Το με α.π 7527/7.2.19 έγγραφο Δημάρχου επι αναλόγων ίδιων αγωγών ετέρων υπαλλήλων 

 

            4.  Οι προηγηθείσες τέσσερις  αγωγές  αντίστοιχων ομάδων  μονίμων υπαλλήλων του Δήμου   

                 131 συνολικά τον αριθμό [ με α.π. Δήμου  44665/21.12.18 (33 υπάλληλοι) ,  11755/26.4.17   

                (49 υπάλληλοι),  10732/13.4.17 (20  υπάλληλοι)  & 11757/26.4.17 (29 υπάλληλοι)]  που  

                 αφορούν σε διεκδίκηση   επιδομάτων  εορτών  Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας των ετών   

                2016, 2017 & 2018 ,  με τις συνημμένες επίσης  αντίστοιχες τέσσερις αιτήσεις ( με α.π. 5874,   

                5876, 5880 &  5884/29.1.2019 ) εξωδικαστικού συμβιβασμού  

 

             5.  Η με α.π. 10206/27.2.19 Γνωμοδότηση Ν.Υ επι των υπο στοιχ. (4) αγωγών  

 

                                                                               

                                                                                  -----000------ 

 

 

Με το υπο (3) σχετικό έγγραφο,  μας τέθηκε  προς γνωμοδότηση το ερώτημα περι της δυνατότητας 

του Δήμου καταβολής αναδρομικών σε υπαλλήλους του Δήμου που αφορούν σε αξιώσεις 

επιδομάτων  εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας των ετών  2016, 2017 και 2018 , επ’ευκαιρία 

της υποβολής υπ’αυτών (των υπαλλήλων) των ανω (υπο στοιχ. 4) αναφερομένων αιτήσεων περι 

εξωδικαστικού συμβιβασμού  δεδομένων των ασκηθέντων από αυτούς (και μη εισέτι εκδικασθέντων) 

επίσης μνημονευομένων ανωτέρω αγωγών,  επι του οποίου τοποθετηθήκαμε με την υπο (5) σχετικό 

Γνωμοδότησή μας.  

 

Με το υπο (1) σχετικό έγγραφο, μας τίθεται εκ νέου το αυτό ερώτημα επι των αναφερόμενων και 

συνημμένων σ’αυτό δύο αγωγών αντίστοιχων ομάδων μονίμων υπαλλήλων του Δήμου απόλυτα 

συναφών και ταυτόσημων με τις προηγούμενες.  



Και επι του προκείμενου αιτήματος, ως εκ του απόλυτα συναφούς ζητήματος,  η τοποθέτησή μας 

είναι η αυτή  που ήδη εκφράσθηκε με την υπο (5) σχετικό Γνωμοδότησή μας στο  περιεχόμενο της 

οποίας παραπέμπουμε καθολοκληρίαν προς αποφυγή ασκόπων επαναλήψεων , παραθέτουμε όμως 

την κάτωθι επισήμανση.  

 

Στις προηγούμενες, υπο στοιχ. (4) περιπτώσεις, υποβλήθηκε ιδιαίτερο αίτημα περι εξωδικαστικού-

δικαστικού συμβιβασμού με δήλωση  παραίτησής τους επι των  επ’ αυτών των αγωγών  τόκων και 

των μέχρι τώρα δικαστικών εξόδων για την κατάθεση των αγωγών τους, αίτημα που δεν έχει 

υποβληθεί στη προκείμενη περίπτωση ή τουλάχιστον, αν έχει,  δεν μας  τέθηκε υπόψη, οπότε, σε 

κάθε περίπτωση, προκειμένου να εξετασθούν συνολικά με τις λοιπές, θα πρέπει να υποβληθεί 

ανάλογο αίτημα και δηλώσεις για την δικαιολόγηση των προϋποθέσεων της συμβιβαστικής επίλυσης 

της διαφοράς, που ως εκ της διατυπώσεώς της, απαιτεί αμοιβαίες υποχωρήσεις.  

 

Περαιτέρω συντρέχει και εν προκειμένω η τεθείσα επισήμανση στην προηγηθείσα Γνωμοδότησή 

μας στην οποία αναφέραμε ότι <<.. για την εισαγωγή του θέµατος προς λήψη απόφασης, είναι απαραίτητος 

να προηγηθεί  από την ∆/νση Ανθρώπινου ∆υναµικού ο έλεγχος των στοιχείων των αιτούντων για το ενεργό της 

υπαλληλικής τους ιδιότητας για  τυχόν ύπαρξη µεταξύ τους προσώπων µη δικαιουµένων των επιδοµάτων (λ.χ 

λόγω προηγηθείσας συνταξιοδότησης)   και να εκφράσει επ’ αυτών τις παρατηρήσεις της άλλως την  σύµφωνη επ’ 

αυτών γνώµη της προς αποφυγή πρόκλησης ζητηµάτων (διαφορών) ως παρατηρήθηκαν σε  προηγούµενες 

περιπτώσεις. >> 

 

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ   

 

                                                                                                                                                                        

 

 

 

ΚΟΙΝ.   1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ  2.  ΑΝΤ/ΧΟ ΟΙΚ/ΚΩΝ   

ΔΙΑΝ:  1.  ΓΕΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ   2. ΑΡΧΕΙΟ  ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ∆. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

∆ΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ’ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ 

∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  
 



 

ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 

49 + 21 
 

ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΑ ΕΟΡΤΩΝ 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ –ΠΑΣΧΑ –Α∆ΕΙΑΣ 

ΕΤΩΝ  2017 , 2018 & 2019 

 

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ 

 

ΕΞΩ∆ΙΚΑΣΤΙΚΟΣ 

ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


