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Θεσσαλονίκη: Καταβλήθηκαν τα αναδροµικά της παροχής των 
176 Ευρώ στους πρώτους 53 εκπαιδευτικούς 
 

Τα αναδροµικά της ειδικής παροχής των 176 ευρώ για το διάστηµα 2002-2005 
εισέπραξαν οι πρώτοι 53 εκπαιδευτικοί, οι οποίοι ανήκουν σε σχολεία της Γ' 
ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης. 
 

Το ποσό που αντιστοιχεί στον καθένα είναι 8.200 ευρώ, το οποίο διεκδίκησαν 
µε πολυετή δικαστικό αγώνα. Την απόφαση έλαβε το Εφετείο Θεσσαλονίκης 
(1132/2008) και ταυτίζεται µε πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου 
∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου (Ιούνιος 2009). 
 

Η ειδική παροχή των 176 ευρώ, που προβλέφθηκε το 2002, αφορούσε 
χαµηλόµισθους κλάδους, µεταξύ αυτών και των χαµηλόµισθων εκπαιδευτικών, που 
όµως δεν την έλαβαν ποτέ. 
 

Πριν περίπου 10 µέρες το Εφετείο έλαβε ανάλογη θετική απόφαση 
για 30 εκπαιδευτικούς του 2ου ΓΕΛ Νεάπολης (9.500 ευρώ), ενώ 
εκκρεµούν χιλιάδες προσφυγές εκπαιδευτικών σε πρωτοβάθµια και 
δευτεροβάθµια δικαστικά όργανα. 

 
Πηγή: «Το Κέρδος», 8/12/09 

 
«Τα αναδροµικά της ειδικής παροχής των 176 ευρώ για το διάστηµα 2002-

2005 εισέπραξαν οι πρώτοι 53 εκπαιδευτικοί, οι οποίοι ανήκουν σε σχολεία της Γ' 
ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης. Το ποσό που αντιστοιχεί στον καθένα είναι 8.200 ευρώ, το 
οποίο διεκδίκησαν µε πολυετή δικαστικό αγώνα. Την απόφαση έλαβε το Εφετείο 
Θεσσαλονίκης (1132/2008) και ταυτίζεται µε πρόσφατη απόφαση του 
Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου (Ιούνιος 2009).  

Η ειδική παροχή των 176 ευρώ, που προβλέφθηκε το 2002, αφορούσε 
χαµηλόµισθους κλάδους, µεταξύ αυτών και των χαµηλόµισθων εκπαιδευτικών, που 
όµως δεν την έλαβαν ποτέ».  

 
Πηγή: «Αγγελιοφόρος», 8/12/2009 

 

Συνάδελφοι   τα  νέα  δεδοµένα  έχουν  άµεση  σχέση  µε   την     
διεκδίκηση των αναδροµικών των 176 €. Υπενθυµίζουµε ότι η υπ΄  αριθµ.  
959/2008  πρώτη  απόφαση   που  δικαιώνει εκπαιδευτικούς θα 
εκδικαστεί στο ΣτΕ στις 15/3/2010. Εκτός από την  παραπάνω που 
αφορά 17 συναδέλφους δηµοτικού σχολείου στην  Πολίχνη Θεσσαλονίκης, 
το ∆ιοικητικό Εφετείο εξέδωσε πρόσφατα και άλλη  ανάλογη τελεσίδικη   
απόφαση    που  δικαιώνει 100 συναδέλφους που υπηρετούν σε δηµοτικά 
Σχολεία των Αµπελοκήπων και  Σταυρούπολης  Θεσσαλονίκης.  
 

Από την ΠΑΣΚ Ν. Θεσσαλονίκης 

 


