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                                                                 Θεσσαλονίκη 14-3-2010 

Αναβολή και πάλι στο ΣτΕ της εκδίκασης της αίτησης αναίρεσης του 

δηµοσίου κατά της πρώτης απόφασης, 959/2008, για τα 176€. 

     Συνάδελφοι, τώρα περισσότερο από ποτέ είναι επιτακτική η ανάγκη για 

διεκδίκηση µε κάθε νόµιµο δικαίωµα  και η προάσπιση των κεκτηµένων του 

κλάδου, που δεν µας χαρίστηκαν αλλά κατακτήθηκαν µε αγώνες. Μετά τις 

περικοπές ποσοστού των επιδοµάτων, των δώρων, του επιδόµατος αδείας µε την 

αύξηση συγχρόνως της φορολογίας και του ΦΠΑ είναι σίγουρο ότι θα 

αντιµετωπίσουµε πρόβληµα επιβίωσης.   

      Στην παρούσα συγκυρία επανέρχεται το θέµα της  δικαστικής  διεκδίκησης 

των αναδροµικών  των 176 ευρώ µε περισσότερη βαρύτητα.  Όπως γνωρίζετε,  

το ∆ιοικητικό Εφετείο  Θεσσαλονίκης επιδίκασε  µε την υπ αριθµ. 

απόφαση 959/2008 ποσό (σύµφωνα µε το νόµο καταβάλλεται άµεσα)  

που ανέρχεται µε τους νόµιµους τόκους  στα 12.500€ για τον καθένα  

από τους 17 συναδέλφους εκπαιδευτικούς  πρωτοβάθµιας  εκπαίδευσης,  του 4ου 

∆ηµοτικού σχολείου Πολίχνης Θεσσαλονίκης.  

      Αντιλαµβάνεστε ότι η συγκεκριµένη υπόθεση έχει βαρύνουσα σηµασία για το 

λόγο ότι είναι η πρώτη απόφαση εφετείου που δικαίωσε  εκπαιδευτικούς και 

αποτέλεσε δεδικασµένο και για άλλες ανάλογες προσφυγές  που επίσης 

δικαιώθηκαν συνάδελφοι. Φυσικά, γνωρίζετε ότι έπονται  χιλιάδες ακόµη που 

κατατέθηκαν µε πρωτοβουλία των συλλόγων των εκπαιδευτικών  σε όλη τη 

χώρα.  

       Η εκδίκαση  της  αίτησης αναίρεσης  του δηµοσίου που είχε οριστεί για τις 

15/3/2010 στο ΣτΕ (από αναβολή) αναβλήθηκε και πάλι. Το δηµόσιο δεν 

αποδέχεται την απόφαση του Ευρωπαϊκού δικαστηρίου ανθρωπίνων 

δικαιωµάτων, η οποία επικύρωσε τις αποφάσεις των ∆ιοικητικών Εφετείων, 

ανάλογη είναι και πρόσφατη εισήγηση στο ΣτΕ.  

       Το συµπέρασµα συνάδελφοι, από την αξιολόγηση των παραπάνω είναι ότι η 

δικαίωσή µας, όσον αφορά τα αναδροµικά,  είναι µονόδροµος και θέµα χρόνου η 

καταβολή τους. Καιρός είναι λοιπόν η κυβέρνηση, να δείξει έµπρακτα την 

ιδιαίτερή της  ευαισθησία, όπως έχει δηλώσει,  προς τον εκπαιδευτικό 

κλάδο και να δώσει λύση σε ένα πρόβληµα που υφίσταται σχεδόν  για 

µια δεκαετία. 

                                       Τσιόγκας  ∆ηµήτρης 

       Συντονιστής  ΠΑΣΚ Π.Ε. Ν. Θεσσαλονίκης ‒ Μέλος ∆.Σ. Η΄ Συλλόγου. 


