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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 

ΠΡΟΣ τα ∆Σ των ΕΛΜΕ 
 

Μετά από σχετικά ερωτήµατα συναδέλφων και δηµοσιεύµατα στον τύπο αλλά και 
την ενηµέρωση – συζήτηση µε το νοµικό σύµβουλο της ΟΛΜΕ, σας επισυνάπτουµε 
αίτηση για τη διακοπή της παραγραφής της απαίτησής µας για την αναδροµική 
καταβολή του επιδόµατος των 176 ευρώ από 1-1-2002 µέχρι σήµερα και στους 
εκπαιδευτικούς.  
Την αίτηση αυτή πρέπει να την υποβάλουν, όλοι και όλες οι συνάδελφοι, σσες στη 
σχολική µονάδα τους για να γίνει η διακοπή της παραγραφής. 
Η αίτηση απευθύνεται στο ΥΠΕΠΘ και στο Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους και 
υποβάλλεται σε αυτά µέσω των διευθυντών των σχολείων. 
Παράλληλα είναι αναγκαίο, αντίγραφα των αιτήσεων αυτών µε αριθµό πρωτοκόλλου, 
να σταλούν απευθείας στο Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους είτε ταχυδροµικά µε 
συστηµένη επιστολή, είτε να κατατεθούν αυτοπροσώπως σ΄αυτό. 
Καλούµε τα ∆Σ των ΕΛΜΕ να ενηµερώσουν τους συναδέλφους στα σχολεία τους, να 
οργανώσουν και να εποπτεύουν, κατά το δυνατόν, αυτές τις ενέργειες.  
Προσοχή: καταληκτική προθεσµία υποβολής της αίτησης η 31/12/2005. 
 
 
 
 

ΑΠΟ ΤΟ ∆Σ ΤΗΣ ΟΛΜΕ 
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ΑΙΤΗΣΗ 

 

Του/ης ......................................................................................................... 

 

ΠΡΟΣ 

 

- Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, 

∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης   

- Το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους            

 

Κύριε Προϊστάµενε, 

Είµαι εκπαιδευτικός, κατηγορίας ................................, απασχολούµαι δε στο 

ελληνικό δηµόσιο µε σύµβαση δηµοσίου δικαίου και οι αποδοχές µου καθορίζονται 

µε βάση το ενιαίο µισθολόγιο των δηµοσίων υπαλλήλων. 

Με το άρθρο 14 του Ν. 3016/2002 προβλέφθηκε ότι:  

 «1. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, 

Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και του κατά περίπτωση 

αρµόδιου Υπουργού ρυθµίζονται τα θέµατα των συλλογικών συµφωνιών που 

συνάπτονται κατ' εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 13 του Ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180 

Α') και αφορούν θέµατα µισθών και αµοιβών, συµπεριλαµβανοµένων και αυτών που 

υπεγράφησαν το 2001.  

2. Με όµοιες αποφάσεις οι ρυθµίσεις της προηγούµενης παραγράφου είναι 

δυνατόν να επεκτείνονται, εν όλω ή εν µέρει, και στο λοιπό προσωπικό του ∆ηµοσίου, 

των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και λοιπών νοµικών προσώπων 

δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.∆.∆.), που δεν συµµετείχε στη σύναψη των συλλογικών 

συµφωνιών του άρθρου 13 του Ν. 2738/1999 και µέχρι του ποσού των εκατόν 

εβδοµήντα έξι (176) ευρώ.  

3. Αν καταβάλλονται οποιουδήποτε είδους πρόσθετες µισθολογικές παροχές, που 

υπολείπονται του ποσού των εκατόν εβδοµήντα έξι (176) ευρώ, επιτρέπεται να 

χορηγείται µόνο η διαφορά µέχρι του ποσού αυτού. Οι ρυθµίσεις αυτές όσον αφορά το 

προσωπικό των Ο.Τ.Α. και το προσωπικό των λοιπών Ν.Π.∆.∆. περιορίζονται στις 

υφιστάµενες από τον προϋπολογισµό τους δυνατότητες.  

4. Με τις προβλεπόµενες από τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 

αυτού κοινές υπουργικές αποφάσεις καθορίζονται ειδικότερα:   α) Οι δικαιούχοι των 



παροχών και το ύψος τους, λαµβάνοντας υπόψη για τη χορήγηση ή µη των παροχών 

αυτών το συνολικό ποσό των καταβαλλόµενων µηνιαίων αποδοχών και λοιπών 

παροχών, επιδοµάτων και αποζηµιώσεων από οποιαδήποτε πηγή.  

β) Οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι περιορισµοί για τη χορήγηση των ανωτέρω 

παροχών, η διαδικασία και ο χρόνος καταβολής, καθώς και ο τρόπος αντιµετώπισης 

της σχετικής δαπάνης.  

γ) Κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για τη χορήγησή τους.  

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εργασίας 

και Κοινωνικών Ασφαλίσεων το επίδοµα του εδαφίου β' της παραγράφου 1 του άρθρου 

49 του Ν. 2956/2001 (ΦΕΚ 258 Α') χορηγείται και στους υπαλλήλους του Οργανισµού 

Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.), κλιµακούµενο µε βάση τα έτη υπηρεσίας τους.  

6. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν από 1.1.2002.» 

Εν συνεχεία µε βάση τη παρ.2 άρθρου 24 Ν.3205/2003 για το ενιαίο µισθολόγιο 

του δηµοσίου  ορίστηκε ότι:  

« Ειδικότερα, ποσά που καταβάλλονται µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος 

νόµου, σύµφωνα µε κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, 

Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και του κατά περίπτωση 

αρµόδιου Υπουργού, που εκδόθηκαν κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 14 του Ν. 

3016/2002 (ΦΕΚ 110 Α) ως ειδική παροχή και του άρθρου 49 του Ν. 2956/2001 (ΦΕΚ 

258 Α), όπως αυτό τροποποιήθηκε µε την παράγραφο 5 του άρθρου 14 του Ν. 

3016/2002 και της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν. 3050/2002 (ΦΕΚ 214 Α), 

διατηρούνται ως προσωπική διαφορά µειούµενη από οποιαδήποτε µελλοντική 

χορήγηση νέου επιδόµατος, παροχής ή αποζηµίωσης ή από αύξηση του κινήτρου 

απόδοσης του άρθρου 12 του παρόντος νόµου. Οι ανωτέρω κοινές υπουργικές 

αποφάσεις καταργούνται από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου. Μετά την 31. 

12.2003, δεν καταβάλλεται σωρευτικά η ως άνω προσωπική διαφορά µαζί µε 

οποιαδήποτε πρόσθετη µισθολογική παροχή που συµψηφιζόταν µε αυτή σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 3016/2002 και τις κατ' εξουσιοδότηση αυτού 

εκδοθείσες κοινές υπουργικές αποφάσεις. Στο προσωπικό που υπηρετεί την 31. 12.2003 

στα νοσοκοµεία αρµοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και που µετακινείται 

µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου σε άλλες υπηρεσίες του ίδιου Υπουργείου, 

στο οποίο δεν καταβάλλεται το επίδοµα της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του παρόντος, 

χορηγείται εξισωτική διαφορά εκατόν εβδοµήντα έξι ευρώ (176 ε). το πρώτο εδάφιο της 

παρούσας παραγράφου εφαρµόζεται και στις περιπτώσεις των ποσών που χορηγούνται 



µέσω του ειδικού λογαριασµού εσόδων από θαλάσσια µεταφορικά µέσα σύµφωνα µε 

την περίπτωση Α' του άρθρου 5 του Ν. 2390/1996 (ΦΕΚ54 Α). Η προαναφερόµενη 

διάταξη και ο προβλεπόµενος από αυτή ειδικός λογαριασµός καταργούνται Οι πόροι 

και τα τυχόν υπόλοιπα ποσά αυτού του ειδικού λογαριασµού περιέρχονται στον Κρατικό 

Προϋπολογισµό από την έναρξη ισχύος του παρόντος».  

Με βάση το άρθρο 24 παρ. 2 Ν. 3205/2003, και µετά την ισχύν του νέου 

ενιαίου µισθολογίου του δηµοσίου, το τελευταίο συνεχίζει µέχρι σήµερα να 

καταβάλλει την παροχή των 176 ευρώ σε υπαλλήλους διαφόρων υπηρεσιών, 

εξακολουθεί όµως να αρνείται την καταβολή και σε εµάς τους εκπαιδευτικούς, οι 

οποίοι δεν λαµβάνουµε οποιουδήποτε είδους πρόσθετες µισθολογικές παροχές, παρά 

τις επανειληµµένες διαµαρτυρίες µας και τις αντίστοιχες υποσχέσεις των αρµοδίων 

παραγόντων του Υπουργείου. 

Η παραπάνω άρνηση, ή παράλειψη του ελληνικού δηµοσίου, πέραν του ότι 

συνιστά ευθεία παράβαση του νόµου, επί πλέον αντίκειται στη προστατευόµενη από 

το Σύνταγµα (άρθρα 4 και 22 παρ. 1 και 4 του Συντάγµατος) αρχή της ισότητας, 

άλλως και της ίσης µεταχείρισης, αλλά και σε αρχές που προστατεύονται από το 

κοινοτικό δίκαιο (άρθρο 119 της Συνθ. ΕΚ.) 

Για τους λόγους αυτούς 

 

ΖΗΤΩ 

 

Να µου καταβληθεί η παραπάνω µηνιαία παροχή από 1-1-2002 µέχρι σήµερα. 

 

Αθήνα ....................... 2005  

 

Ο/Η αιτών - ούσα 

  

 

ΓΡΑΦΕΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 
KΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
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