
 Αθήνα, 30 Ιουλίου 2020 

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3469 

ΠΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ/ 

ΥΠ.ΕΘ.Α. 

Συν.: Απόφαση Δικαστηρίου 

 
         

Θέμα: Οικονομικά Θέματα Διορισθέντων 1989. 

 Κύριε Γενικέ Γραμματέα ΥΠ.ΕΘ.Α 

1. Σας γνωρίζουμε ότι με τις Φ.471.11/ΑΔ 259119/2-3-1989 και 

Φ.471.11/ΑΔ 261949/7-4-1989 Προκηρύξεις Διαγωνισμών του Γενικού 

Επιτελείου Αεροπορίας για την πλήρωση κενών θέσεων διαφόρων 

κλάδων, επιλέχτηκαν σε μόνιμες θέσεις μεγάλος αριθμός ατόμων που 

είχαν υποβάλει ανάλογες αιτήσεις διορισμού.  

2. Όμως, τα ονόματα των επιτυχόντων εστάλησαν τμηματικά 

και όχι όλα μαζί για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, όπου 

με την μεσολάβηση των τότε Βουλευτικών Εκλογών έγινε αναστολή των 

προσλήψεων τριακοσίων δέκα επτά (317) επιλεγέντων του εν λόγω 

διαγωνισμού.  

3. Στην συνέχεια κατόπιν τροπολογίας σε σχέδιο νόμου το τότε 

Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης με έγγραφο γνωστοποίησε στο 

Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας ότι εφόσον οι ανωτέρω επιλεγέντες είχαν 

συμπεριληφθεί στους πίνακες επιτυχόντων στις σχετικές διαδικασίες 

επιλογής, ο διορισμός σύμφωνα με τον νόμο (παρ. 4 άρθρου 32 του 

Π.Δ. 611/1977) είναι υποχρεωτικός.  

4. Δεδομένου ότι μεγάλος αριθμός επιλεγέντων οι οποίοι είχαν 

περιληφθεί στους ίδιους πίνακες επιλογής είχαν ήδη διορισθεί, λόγοι 

ίσης μεταχείρισης και χρηστής διοίκησης επέβαλαν το διορισμό και των 

υπολοίπων. Οι προσλήψεις τελικά έγιναν το 1996 - 1997. 

5. Στο ΦΕΚ 297/5-12-2002 άρθρο 5 παράγραφος 2 δόθηκε το 

δικαίωμα με αίτησή τους να αναγνωρίσουνε ως συντάξιμο χρόνο από 



το Δημόσιο, το χρόνο που μεσολάβησε από την κύρωση των πινάκων 

επιτυχίας μέχρι το διορισμό τους, με καταβολή του συνόλου των 

ασφαλιστικών εισφορών από τους ίδιους που ορισμένοι συνάδελφοι 

ήδη το έχουν κάνει. 

6. Συνέπεια όλων των παραπάνω, ήταν η προσφυγή τους στα 

Δικαστήρια που διεκδικήσανε και δικαιωθήκανε στην αναδρομική 

καταβολή των μισθολογικών κλιμακίων τους εντόκως. Ανάλογες 

προσφυγές συνεχίζονται ως σήμερα. ( Συνημμένα σας αποστέλλουμε 

την τελευταία απόφαση δικαστηρίου). 

7. Μετά τα παραπάνω και λόγω του ότι : 

a.  Tο Δημόσιο ήδη εφαρμόζει τις δικαστικές αποφάσεις και 

καταβάλει τα μισθολογικά κλιμάκια στους δικαιούχους 

εντόκως. 

β.  Την αποσυμφόρηση των δικαστηρίων, καθώς η 

υπόθεση έχει καταστεί ήδη τελεσίδικη.  

γ.  Την οικονομική ανακούφιση των συναδέλφων από τα 

ασύμφορα δικαστικά έξοδα. 

δ. Την δίκαιη μεταχείριση  και ισονομία όλων των 

εργαζομένων στο ΥΠ.ΕΘ.Α. 

 

ΖΗΤΟΥΜΕ 

Την εξέταση νομοθετικής ρύθμισης, με σκοπό την καταβολή των εν 

λόγω μισθολογικών κλιμακίων στους δικαιούχους, χωρίς 

αναδρομικότητα. 

  

Για την Π.Ο.Ε - Υ.ΕΘ.Α 

 

 

 


