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ΘΕΜΑ: Ανάκληση απόλυσης  
 
Κύριε Υπουργέ,  
Κυρία Υπουργέ,  
     Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 19 του νόμου 3863  δόθηκε η δυνατότητα επανόδου 
στην υπηρεσία όσων υπαλλήλων είχαν αυτοδίκαια απολυθεί, λόγω ορίου ηλικίας και 
τριακονταπενταετίας (άρθρο 155 του  ν. 3528), πριν από την ψήφιση του νόμου 
αυτού (8-7-2010). 
     Το δικαίωμα αυτό   άσκησαν  εκπαιδευτικοί που απολύθηκαν αυτοδίκαια την 1-7-
2010  και επανήλθαν στην υπηρεσία με σχετική πράξη. Το διάστημα αυτό, από την 
ημερομηνία απόλυσης μέχρι την ημερομηνία επανόδου στην υπηρεσία  
αναγνωρίζεται ως πραγματική και δημόσια υπηρεσία αλλά δεν προβλέπεται 
καταβολή αποδοχών για αυτό το διάστημα, σύμφωνα με έγγραφο του Γεν. 
Λογιστηρίου (αρ. πρωτ. 2/78606/0022/25-11-2010.   Συνέπεια αυτού είναι ότι,  για το 
ανωτέρω διάστημα ο υπάλληλος δεν  έχει λάβει  ούτε τακτικές ούτε  συντάξιμες 
αποδοχές.  
   Θεωρούμε απαράδεκτη την άρνηση της διοίκησης να πληρώσει τους μισθούς και το 
επίδομα άδειας στους εκπαιδευτικούς και λοιπούς δημόσιους υπάλληλους  για τους 
οποίους ανακλήθηκε η αυτοδίκαιη απόλυσή τους σύμφωνα με τον νόμο (ν. 3863). Η 
άρνηση αυτή  έχει, πέρα από την απώλεια μισθών,  συνέπειες και στο συντάξιμο 
χρόνο (διαγράφεται το ενδιάμεσο διάστημα για το οποίο δεν υπήρξαν κρατήσεις) 
καθώς και στις συντάξιμες αποδοχές.  
   Η ανάκληση της αυτοδίκαιης απόλυσης συνεπάγεται (νομικά τουλάχιστον) και την 
ακύρωση όλων των συνεπειών της  από την  επόμενη της αυτοδίκαιης απόλυσης των 
υπαλλήλων αυτών,  επομένως την συνέχιση των μισθοδοσίας σαν να μην είχε 
διακοπεί, όπως ακριβώς συνέβη με τη διατήρηση της οργανικής τους θέσης, των 
καθηκόντων, της θέσης τους σε πίνακες επιλογής στελεχών κλπ  
 Γι’ αυτό ζητάμε από τα συναρμόδια υπουργεία εσωτερικών, οικονομικών, παιδείας, 
εργασίας και κοινωνικής ασφάλισης την ταχύτατη έκδοση σχετικής εγκυκλίου ή 
σχετική τροποποίηση του Υπαλληλικού κώδικα, ώστε να αρθεί αυτή η κατάφωρη 
αδικία. 
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