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� ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΠΟΡΕΙΑ  ΤΩΝ  ΑΓΩΓΩΝ  ΣΑΣ 
Ε Π Ι ∆ Ο Μ Α  176 €               

� ΘΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ  -  ΚΑΤΑΒΟΛΗ  ΜΕΓΑΛΩΝ  ΠΟΣΩΝ   
 

�  ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ  ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ  
                                                

� ΚΑΤΑΘΕΣΗ  ΝΕΩΝ  ΑΓΩΓΩΝ  ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ  2 ΕΤΙΑΣ   
 
 

 

    1.  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΠΟΡΕΙΑ  ΤΩΝ  ΑΓΩΓΩΝ  ΣΑΣ  
    Κατά τα έτη 2006 και 2009 µας αναθέσατε µε σύµβαση Εργολαβικού ∆ίκης την κατάθεση αγωγών για 
τη δικαστική διεκδίκηση επιδόµατος 176 ΕΥΡΩ. Οι αγωγές αυτές συντάχθηκαν και κατατέθηκαν στο κατά 
τόπον αρµόδιο ∆ιοικητικό ∆ικαστήριο. Ηδη έχουν εκδικαστεί οι πρώτες από τις αγωγές µας, µε ΘΕΤΙΚΕΣ 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ωστόσο ο κύριος όγκος τους εκκρεµεί προς εκδίκαση. Εκτιµούµε ότι περί τα τέλη του 
2011 θα ξεκινήσει η εκδίκαση των περισσοτέρων από αυτές. 
 

    2.   ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ :  ΘΕΤΙΚΗ  ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ – ΚΑΤΑΒΟΛΗ  ΜΕΓΑΛΩΝ  ΠΟΣΩΝ.  
    Κατανοούµε την αγωνία που σχεδόν καθηµερινά µας µεταφέρετε, για το πότε οι υποθέσεις σας θα 
εκδικαστούν, αντιλαµβανόµαστε τη σηµασία που έχει η καταβολή σ΄ εσάς ενός τόσο σηµαντικού 
οικονοµικού ποσού, ειδικά αυτή την περίοδο, όµως πρέπει να γνωρίζετε, ότι ο χρόνος εκδίκασης των 
αγωγών σας εξαρτάται ΑΠΟΛΥΤΑ από το φόρτο των πινακίων του κάθε τοπικού ∆ικαστηρίου.  
    Το γεγονός ότι ήδη κάποιες (πολύ λίγες) υποθέσεις οδηγήθηκαν προς πληρωµή των δικαιούχων τους, 
οφείλεται είτε στο ότι οι αντίστοιχες αγωγές είχαν κατατεθεί σε πρώιµο στάδιο κατά το οποίο δεν υπήρχε 
φόρτος των πινακίων είτε στο ότι, για κάποιες από αυτές, έγινε δεκτή αίτηση επίσπευσης δικασίµου που 
πλέον - για λόγους ισονοµίας - είναι από πολύ δύσκολο έως αδύνατο να γίνει δεκτή από τα ∆ικαστήρια. 
� Καθώς  λοιπόν  η  δικάσιµος  των  αγωγών  µας  πλησιάζει,  τα  σηµαντικότερα  
     Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α Τ Α   στα οποία πρέπει να εστιάσουµε είναι τα εξής : 

 

• Τα ποσά που επιδικάζονται και στη συνέχεια ενταλµατοποιούνται είναι πολύ µεγάλα, έως 8.500 €. 
•  Πρόσφατα εκδόθηκε ΘΕΤΙΚΗ απόφαση του ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ  που αφορά  εκπαιδευτικούς. 
•  Οι αγωγές των Εκπαιδευτικών γίνονται δεκτές µε αποφάσεις τόσο στον α΄ και στον β΄ βαθµό.  
•  Η θετική τάση της Νοµολογίας για τους εκπαιδευτικούς επικρατεί σε όλα τα ∆ικαστήρια. 
•  Τα αναδροµικά θα καταβληθούν ΜΟΝΟ σε όσους προνόησαν και προσέφυγαν δικαστικά.     
•  Λόγω του σηµαντικού ύψους της διεκδίκησης,  ο  κάθε  εκπαιδευτικός  πρέπει να έχει µεριµνήσει 
    έτσι ώστε, µε περισσότερες από µία αγωγές,  να έχει καλύψει ΟΛΗ τη συνολική περίοδο από 
    1-1-2002 έως 30-6-2011  που το επίδοµα  176 €  διεκδικείται,  προκειµένου  οι  αξιώσεις  του να µην 
    κινδυνεύσουν ούτε από παραγραφή ούτε από απώλεια τόκων λόγω καθυστέρησης έγερσης αγωγής 
•  Το κρίσιµο  θέµα  της  5ετούς ή   2ετούς ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ, έπειτα από την απόφαση του Ευρωπαικού 
    ∆ικαστηρίου, οδηγείται προς νέα κρίση στο Α.Ε.∆., παρά δε τις αισιόδοξες προβλέψεις, µέχρι τότε, η 
    πλέον ΑΣΦΑΛΗΣ  ΕΠΙΛΟΓΗ είναι να διασφαλίζονται οι αξιώσεις σας  ΚΑΘΕ  2  ΧΡΟΝΙΑ.   
•  Η παραγραφή είναι σύντοµη και ξεκινά από το ΤΕΛΟΣ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ και όχι από το τέλος του έτους 
•  Για κάθε έτος καθυστέρησης κατάθεσης της αγωγής σας, η απώλεια µόνο από τους τόκους 

ανέρχεται σε 600 ευρώ το χρόνο.  
•  Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΓΩΓΗΣ είναι το ΜΟΝΟ δικονοµικά ΟΡΘΟ και συγχρόνως ΑΣΦΑΛΕΣ µέσο 
    διεκδίκησης, γι΄ αυτό, η επανάπαυση στη λογική της κατάθεσης αίτησης διακοπής παραγραφής, 
    όταν δεν συντρέχει επείγουσα περίπτωση, αποτελεί ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ και  ΑΝΕΠΑΡΚΗ κατοχύρωση. 

 



3. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΓΩΓΩΝ - ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΟΣ 176 € ΛΟΓΩ  
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  ΤΟΥ ΝΕΟΥ  ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ. 
 

    Είναι σηµαντικό ότι µε την εφαρµογή του ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ το επίδοµα των 176 ευρώ 
ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ. Αυτό συνεπάγεται ότι ουδείς λόγος συντρέχει πλέον να αναµένουµε να παρέλθει το 
β΄ εξάµηνο του 2011 για να το συµπεριλάβουµε και αυτό στη νέα αγωγή, δεδοµένου ότι η διεκδίκηση 
της παροχής  των 176  ευρώ ΤΕΡΜΑΤΙΖΕΤΑΙ την 30-6-2011. 
 

 

Προς άµεση λοιπόν κατοχύρωση των οικονοµικών αξιώσεών σας, καθίσταται ΑΠΟΛΥΤΑ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ Η 
ΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ  ΑΓΩΓΩΝ,  γι΄ αυτό, το αµέσως προσεχές διάστηµα θα καταθέσουµε αγωγές που 
θα αφορούν την περίοδο που µεσολάβησε από την προηγούµενη αγωγή που καταθέσαµε για εσάς, 
δηλαδή, από 1-7-2009 έως 30-6-2011, δικαστική διεκδίκηση που θα είναι η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ.  
 
 

    Προκειµένου να προστεθούν στα προσωπικά – υπηρεσιακά στοιχεία σας που ήδη υπάρχουν στο 
Γραφείο µας, από τις προηγούµενες διεκδικήσεις (2006 και 2009) και να καταχωρηθούν ενδεχόµενες 
µεταβολές αυτών, θα πρέπει να συµπληρώσετε τα ΕΙ∆ΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ που σας αποστέλλουµε συνηµµένα 
(2 σελίδες) µε ατοµικά στοιχεία, εξουσιοδότηση παράσταση δίκης - εργολαβικό δίκης, υπηρεσιακή 
βεβαίωση) και να µας τα επιστρέψετε συµπληρωµένα ΑΜΕΣΑ, έτσι ώστε να επανακαταθέσουµε για 
λογαριασµό σας αγωγή για το διάστηµα της 2ετίας από 1-7-2009 µέχρι 30-6-2011. Στην παραπάνω 
διεκδίκηση µπορούν να συµµετέχουν ΟΛΟΙ ΟΙ ΜΟΝΙΜΟΙ εκπαιδευτικοί, ανεξάρτητα αν έχουν καταθέσει 
στο Γραφείο µας προηγούµενη αγωγή (ΟΧΙ όµως για το διάστηµα που ήταν αναπληρωτές) και οι 
συνταξιούχοι για το διάστηµα µέχρι τη συνταξιοδότησή τους. 
 

� ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ :   ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 10 ΕΥΡΩ   – ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ 2% 
    Οι οικονοµικοί όροι της συνεργασίας µας παραµένουν οι ίδιοι που ίσχυσαν και το 2006 και το 2009, 
δηλαδή  10 ευρώ  ανά ενδιαφερόµενο για δικαστικά έξοδα και δικηγορική εργολαβική αµοιβή ποσοστού  
2% στο καθαρό ποσό  που θα εισπράξετε. Σε περίπτωση οικειοθελούς ή εξώδικης ή µε νοµοθετική 

ρύθµιση, χωρίς έκδοση δικαστικής απόφασης, το ποσοστό της δικηγ. αµοιβής είναι ΜΗ∆ΕΝΙΚΟ   0%   
 

� ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ  ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ  ΤΩΝ  ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  ΣΑΣ. 
    Τα ανωτέρω  ΕΙ∆ΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ πρέπει να τα αποστείλετε  στη διεύθυνση ∆ικηγορικό Γραφείο  
ΜΑΝΩΛΗ ΚΟΥΤΛΗ - Ακαδηµίας 69, ΑΘΗΝΑ 106 78   ΣΥΣΤΗΜΕΝΑ, εµβάζοντας το χρηµατικό ποσό 
των 10 ευρώ κατ΄ άτοµο, για τα απαραίτητα δικαστικά έξοδα, µε ΣΥΝΟΛΙΚΗ  ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΑΓΗ, 
στην οποία να αναγράφεται ως αποστολέας το Σχολείο. Είναι ευνόητο ότι τα σχετικά δικαιολογητικά 
µπορείτε να τα προσκοµίσετε και στο Γραφείο µας.  
 

� ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ  15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011  
    Λόγω του κρίσιµου στοιχείου της παραγραφής θα πρέπει να µεριµνήσετε για την άµεση προς εµάς 
αποστολή των δικαιολογητικών σας και πάντως όχι αργότερα από την 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 .  Ωστόσο, 
τονίζεται ιδιαίτερα ότι η ανωτέρω ηµεροµηνία τίθεται απλώς και µόνο προς διευκόλυνση ειδικών 
καταστάσεων, ιδιαίτερα των Γυµνασίων και Λυκείων, εξαιτίας του φόρτου της εξεταστικής περιόδου. Γι΄ 
αυτό είναι σηµαντικό, µόλις συγκεντρώσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, να µην επαφίεστε στην 
ανωτέρω καταληκτική ηµεροµηνία και να µας τα αποστείλετε ΑΜΕΣΑ. 
 

� ∆ΙΑΡΚΗΣ  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ  ΑΓΩΓΩΝ  ΣΑΣ. 
    Οπως στις αγωγές του 2006 και 2009, έτσι και για τις φετινές, είναι αυτονόητο ότι θα υπάρχει προς 
εσάς τακτική έγγραφη ενηµέρωση για τους αριθµούς κατάθεσης της νέων αγωγών σας, καθώς και για 
οποιαδήποτε σηµαντική εξέλιξη, συνέπεια την οποία το Γραφείο µας επί σειρά ετών επιδεικνύει. 
 

    Με την επισήµανση η επιστολή µας αυτή να τεθεί προς γνώση ΟΛΩΝ των ενδιαφεροµένων 
συναδέλφων σας, λόγω επικείµενης παραγραφής σοβαρών οικονοµικών απαιτήσεων, 
παραµένουµε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση. 
  
 

Με φιλικούς χαιρετισµούς 
 

Μανώλης  ∆.  Κουτλής 
 
 

Υ.Γ.*  ΑΝΑΖΗΤΕΙΣΤΕ  να σας παραδοθεί η ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΠΕΛΑΤΗ που αποστείλαµε συνηµµένα µε την 
παρούσα στο σχολείο σας και που περιέχει τα βασικά προσωπικά σας στοιχεία, σχετικά µε τις αγωγές που 
καταθέσαµε στο παρελθόν για εσάς, προκειµένου να ελέγχετε οι ίδιοι την πορεία της αγωγής σας. 
 


