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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ  ΤΟΥ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΟΣ ΤΩΝ 176 ΕΥΡΩ. 

  
·         ΠΡΟΣΦΑΤΗ  ΘΕΤΙΚΗ  ΑΠΟΦΑΣΗ   ΕΦΕΤΕΙΟΥ.      
·         ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ  ΤΟΥ  ∆Ε∆ΙΚΑΣΜΕΝΟΥ  ΑΥΤΗΣ.   

·         ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ  ∆ΙΚΕΣ  ΕΠΙ  ΤΩΝ  ΑΓΩΓΩΝ  ΤΟΥ  2006. 
·         ΜΗ  ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ  ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ  ΝΕΩΝ  ΑΓΩΓΩΝ.        

  
      Με αφορµή την προσφάτως δηµοσιευθείσα απόφαση του ∆ιοικητικού Εφετείου 
Θεσσαλονίκης, που αφορά στη διεκδίκηση των αναδροµικών του επιδόµατος των 176 
ευρώ εκπαιδευτικών της  Θεσσαλονίκης  και  προκειµένου να  µπορέσουµε  να απαντήσουµε στα 
ερωτήµατα - τηλεφωνήµατα, όσων από τους εκπαιδευτικούς έκαναν αγωγή για το επίδοµα 
αυτό στο τέλος του έτους 2006 σε συνεργασία µε τα γραφεία µας, σχετικά µε τη σηµασία 
της απόφασης αυτής, την τύχη των εκκρεµών αγωγών, την ανάγκη ή όχι κατάθεσης νέων 
αγωγών κλπ, σας ενηµερώνουµε για τα παρακάτω : 
  
   1.  ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ  ΤΗΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΤΟΥ  ΕΦΕΤΕΙΟΥ – ∆Ε∆ΙΚΑΣΜΕΝΟ. 
      Με την ανωτέρω απόφαση απορρίφθηκε η έφεση του Ελληνικού ∆ηµοσίου και τελικά 
επιδικάσθηκαν (τελεσίδικα) τα κονδύλια που επιδίκασε και η πρωτόδικη απόφαση. Το 
δεδικασµένο της ανωτέρω απόφασης του Εφετείου δεσµεύει ΜΟΝΟ τους διαδίκους της 
συγκεκριµένης δίκης, (δηλαδή από την µία τους 53 ενάγοντες και από την άλλη το Ελληνικό 
∆ηµόσιο) και ΟΧΙ τα υπόλοιπα ∆ικαστήρια που θα κρίνουν αγωγές άλλων δικαιούχων - 
εναγόντων,  τα οποία όµως, προφανώς, προδιαθέτει θετικά µε τη συγκεκριµένη 
νοµολογία του.  
    Εποµένως, ανεξάρτητα από την ανωτέρω δικαστική απόφαση του Εφετείου, είναι σηµαντικό 
να κατανοήσουν όλοι όσοι έχουν καταθέσει αγωγή για την παροχή αυτή, ότι προκειµένου να 
αποζηµιωθούν, είναι απαραίτητο να δικαιωθούν και εκείνοι δικαστικά, πρέπει δηλαδή να 
εκδοθεί και γι΄ αυτούς ανάλογη θετική δικαστική απόφαση  επί  της συγκεκριµένης 
αγωγής τους. 
  
   2.  ΑΓΩΓΕΣ ΠΟΥ ΑΣΚΗΘΗΚΑΝ  ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ  ΤΟΥ  2006. 
      Ειδικότερα, όσοι από εσάς µας αποστείλατε τα σχετικά δικαιολογητικά στο τέλος του 2006 
(είτε µέσω τοπικών συνδικαλιστικών οργανώσεων είτε ατοµικά) σας πληροφορούµε ότι οι 
σχετικές αγωγές σας κατατέθηκαν όλες εντός του ∆εκεµβρίου του 2006, προκειµένου να 
διακοπεί η επικείµενη παραγραφή, µε µέγιστο διεκδικούµενο χρονικό διάστηµα από 1/1/2002 
µέχρι 31/12/2006. Στο αιτούµενο κονδύλι έχουν συνυπολογιστεί και τα επιδόµατα δώρου Πάσχα 
και Χριστουγέννων, καθώς και το επίδοµα αδείας, ενώ επιπλέον έχει ζητηθεί ο νόµιµος τόκος 
υπερηµερίας.  
  
   3.  ΕΝ  ΑΝΑΜΟΝΗ  ΤΗΣ  ∆ΙΚΑΣΙΜΟΥ. 
      Οι αγωγές αυτές (µονίµων εκπαιδευτικών) κατατίθενται στο αρµόδιο ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο. 
Σχετική ειδοποίηση-κλήση προς συζήτηση κοινοποιείται στους πληρεξουσίους ∆ικηγόρους και στο 
Ελληνικό ∆ηµόσιο περίπου 1-2 µήνες πριν τη δικάσιµο, η οποία  (δικάσιµος)  δεν 
προσδιορίζεται µε την κατάθεσή της αγωγής, (όπως γίνεται στα αστικά ∆ικαστήρια), 
αλλά ανάλογα µε το φόρτο των πινακίων του κάθε τοπικού ∆ικαστηρίου, σε διάστηµα 
από 3 έως 3,5 χρόνια αργότερα, µε εξαίρεση το Πρωτοδικείο Χαλκίδας και το 



Πρωτοδικείο Καλαµάτας, όπου έχουν ήδη εκδικαστεί οι περισσότερες αγωγές των 
εκπαιδευτικών των νοµών  Ευβοίας και  Μεσσηνίας και αναµένεται η έκδοση των 
αποφάσεων.  
      Συνεπώς, µε βάση τα παραπάνω, η εκδίκασή των αγωγών σας που ασκήθηκαν στο 
τέλος του 2006, αναµένεται  περίπου  µέσα  στους  επόµενους  18  µήνες.  
  
   4. ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ  - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ  ΕΓΓΡΑΦΩΝ. 
      Οσοι από εσάς έχουν ειδοποιηθεί εγγράφως για τυχόν ελλείψεις στα δικαιολογητικά έγγραφα 
τους και το έπραξαν ήδη, δεν απαιτείται, προς το παρόν, καµία άλλη ενέργειά τους. Οσοι δεν 
έχουν ανταποκριθεί ακόµη, να το πράξουν άµεσα, προκειµένου να µην απορριφθεί η 
αγωγή τους ως προς αυτούς, λόγω έλλειψης ατοµικών στοιχείων τους. 
  
   5. ΜΗ  ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ  ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ  ΝΕΩΝ  ΑΓΩΓΩΝ. 
      Απαντώντας τέλος σε άλλο ερώτηµα, σας ενηµερώνουµε, ότι λόγω του οι σχετικές αγωγές 
κατατέθηκαν στη λήξη του έτους 2006, δεν χρειάζεται να καταθέσετε  φέτος  νέα  αγωγή 
 για  το  έτος  2007  και  2008,  καθότι  οι αξιώσεις  σας  για  τα  έτη  αυτά  δεν 
 παραγράφονται  εντός  του  2009.  
  
      Για την κατάθεση νέων αγωγών και τη διασφάλιση µεταγενεστέρων οικονοµικών  
αξιώσεών σας,  θα υπάρξει έγκαιρη ειδοποίηση – ενηµέρωση µας. 
  
      Με την ιδιαίτερη παράκληση, οποιοιδήποτε συναφείς φορείς, τοπικές συνδικαλιστικές 
οργανώσεις, σύλλογοι εκπαιδευτικών κλπ, να βοηθήσουν και να µεριµνήσουν για την προώθηση 
της συγκεκριµένης ενηµέρωσης στα πλαίσια της τοπικής τους αρµοδιότητας, προκειµένου όλοι οι 
ενδιαφερόµενοι - ενάγοντες να πληροφορηθούν τα τεκταινόµενα, να έχουν σαφή γνώση για 
το τι θα πρέπει ή δεν θα πρέπει να πράξουν και τι θα πρέπει να αναµένουν. 

  
Με ιδιαίτερη  εκτίµηση 

  
Μανώλης Κουτλής  -  Σπήλιος Σπηλιόπουλος 

 


