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                                                                                        ΠΡΟΣ: τα ΔΣ των ΕΛΜΕ 
 
 

ΘΕΜΑ: Η διεκδίκηση των 176 ευρώ                                                            
 

1. Όπως σας είναι ήδη γνωστό, ανάμεσα στα οικονομικά αιτήματα του κλάδου μας, όπως 
αυτά καθορίστηκαν από το προηγούμενο συνέδριο της ΟΛΜΕ και τις Γενικές Συνελεύσεις των 
προέδρων των ΕΛΜΕ, είναι και το αίτημα για την άμεση  χορήγηση της  ειδικής μηνιαίας αποδοχής 
των 176 Ευρώ σε όλους τους εκπαιδευτικούς, αναδρομικά από 1.1.2002, καθώς και για την εφεξής 
χορήγηση του ποσού αυτού με την ενσωμάτωσή του στο Βασικό   Μισθό μας.  

2. Η ΟΛΜΕ συνεχίζει να διεκδικεί ,κυρίως, πολιτικά και συνδικαλιστικά, την ικανοποίηση αυτού 
του δίκαιου αιτήματός μας, αξιοποιώντας όλα τα μέσα (απεργιακές κινητοποιήσεις, παραστάσεις στα 
Υπουργεία Παιδείας και Οικονομικών, υπομνήματα και παρεμβάσεις στα κόμματα της Βουλής για νομοθετική 
λύση κ.ά.). Την τακτική αυτή θα ακολουθήσουμε και το επόμενο διάστημα.  

3. Όσον αφορά στη δικαστική διεκδίκηση των 176 ευρώ, με βάση τη  γνωμοδότηση των νομικών 
μας συμβούλων, σημειώνουμε τα παρακάτω: 

α).   Οι μέχρι σήμερα δικαστικές αποφάσεις δικαιώνουν τους εκπαιδευτικούς, που 
κατέθεσαν αγωγή (1132/2008 απόφαση του Εφετείου Θεσσαλονίκης που αφορά 53 συναδέλφους από τη 
Θεσσαλονίκη). Στην ίδια κατεύθυνση βρίσκονται και οι πρόσφατες αποφάσεις του Αρείου Πάγου  (93/2009 
και 574-576/2009).  

   β).  Εν τω μεταξύ, εκδόθηκε  απόφαση του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου σύμφωνα με 
την οποία οι αξιώσεις των Δημοσίων Υπαλλήλων για μισθούς, επιδόματα  κλπ παραγράφονται μετά 
από δύο χρόνια, ενώ για άλλες κατηγορίες πολιτών, όπως οι δικαστές και οι εργαζόμενοι στον 
ιδιωτικό τομέα, ισχύει η πενταετία! Αυτό αποτελεί πρόκληση για όλους τους εργαζόμενους στο 
δημόσιο. Η απόφαση αυτή, είναι άδικη και αντίθετη με τη συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή 
της ισότητας. 

  γ). Με την απόφαση του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου, ο χρόνος παραγραφής δεν ξεκινά 
από το τέλος του έτους, αλλά από το τέλος του εκάστοτε ημερολογιακού μήνα.       (π.χ. αν κατατεθεί 
αγωγή στις 30-6-09 διεκδικούνται αναδρομικά ποσά από 30-6-07 και όχι από 1-1-07).  

  δ). Η επιλογή για κατάθεση αίτησης διακοπής της παραγραφής (εφόσον δεν έχουν καταθέσει 
τον Δεκέμβρη του 2008) ή αγωγής ανήκει αποκλειστικά στους/στις συναδέλφους. Ωστόσο πρέπει 
αυτοί να γνωρίζουν, ότι με την κατάθεση της σχετικής αίτησης διακόπτεται μεν η παραγραφή 
διεκδίκησης της απαίτησής τους, δεν παράγεται, όμως, τοκοφορία αυτής, αλλά τόκοι παράγονται μόνο 
με την κατάθεση και επίδοση της αγωγής. 

Με βάση τα παραπάνω, «οι καθηγητές – καθηγήτριες μέλη των ΕΛΜΕ, εφόσον θελήσουν να 
διεκδικήσουν την παροχή των 176 ευρώ (παράλληλα με τον τρόπο που συλλογικά διεκδικούμε την 
ικανοποίηση του αιτήματος αυτού  από την κυβέρνηση) πρέπει χωρίς καθυστέρηση  να αναθέσουν 
την υπόθεσή τους σε δικηγόρο της επιλογής τους, με τους όρους που και οι δύο πλευρές θα 
συμφωνήσουν». 

 


