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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 
 

σεηικά με ηη δικαζηική διεκδίκηζη ηων αναδπομικών ηων επιδομάηων Υπιζηοςγέννων – 

Πάζσα, καθώρ και ηος επιδόμαηορ αδείαρ (500 + 250 + 250 € ανηίζηοισα), ζαρ ενημεπώνοςμε όηι ο 

ζύλλογορ, μεηά ηην εκδίκαζη ηηρ ςπόθεζηρ ζηην Ολομέλεια ηος .η.Ε. ηην 01-02-2019, ζα 

πξνρσξήζεη ζε νκαδηθέο αγσγέο ησλ κειώλ ηνπ (κόληκσλ θαη αλαπιεξσηώλ/ηξηώλ) πνπ 

επηζπκνύλ. 

 

Σο ποζό πος διεκδικούμε, αν γίνει δεκηή η πποζθςγή για παπαγπαθή ζηην 5εηία, είναι 1000€ 

καη' έηορ. Αν δεν γίνει δεκηή η 5εηία παπαγπαθήρ, διεκδικούμε ηο ποζό ηων 3.000€ (ηο 2017, ηο 

2018, καθώρ και ηο 2016 πος διακόπηκε η παπαγπαθή με ηιρ αιηήζειρ πος καηαθέζαμε ηον 

πεπαζμένο Δεκέμβπιο). 

 

Ση δικαζηική διεκπεπαίωζη ηηρ ςπόθεζηρ ανέλαβε ηο δικηγοπικό γπαθείο Μ. Κοςηλήρ – Γ. 

Κωθόποςλορ (Ακαδημίαρ 69, Αθήνα - ηηλ.: 2103847368 & 2103847368). 

   

Η ακνηβή γηα ηα δηθαζηηθά έμνδα νξίδεηαη ζην πνζό ησλ 20€ θαη ε δηθεγνξηθή ακνηβή ζε 

πνζνζηό 2% επί ηνπ θαζαξνύ πνζνύ πνπ ζα εηζπξαρζεί πιένλ ΦΠΑ. ε πεξίπησζε 

νηθεηνζεινύο ή εμώδηθεο ή κε λνκνζεηηθή ξύζκηζε θαηαβνιήο, ην πνζνζηό ακνηβήο είλαη 

κεδεληθό. 

 

Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά 

 

 Φόξκα Αηνκηθώλ ηνηρείσλ 

 Δμνπζηνδόηεζε Παξάζηαζεο θαη Δξγνιαβηθό Γίθεο 

 Τπεξεζηαθή Βεβαίσζε 

 Αίηεζε δηαθνπήο παξαγξαθήο 
 

αρ επιζςνάπηοςμε ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά, όπωρ μαρ απεζηάληζαν από ηο δικηγοπικό 

γπαθείο, και παξαθαινύκε γηα ηε ζπκπιήξσζή ηνπο, κέρξη θαη ηε Γεπηέξα 11/02/2019, ημέπα 

καηά ηην οποία θα ζςγκενηπωθούν από ηα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ ζπιιόγνπ και θα παπαδοθούν για ηα 

πεπαιηέπω (επεξεπγαζία, ζύνηαξη,  καηάθεζη και επίδοζη αγωγών). 

 

Παξαθαινύκε ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά (αληίγξαθα ησλ νπνίσλ λα θξαηήζεηε), 

θαζώο θαη ηα ρξήκαηα λα παξαδνζνύλ ζηα κέιε ηνπ Γ.. κέζα ζε δηαθάλεηα γηα ηνλ/ηελ θάζε 

εθπαηδεπηηθό, όπνπ ζα αλαγξάθνληαη ην νλνκαηεπώλπκν, θαζώο θαη ην ζρνιείν ζην νπνίν 

ππεξεηεί θαη λα πεξηιεθζνύλ ζε θάθειν αλά ζρνιηθή κνλάδα (μερσξηζηά γηα κόληκνπο/εο θαη 

αλαπιεξσηέο/ηξηεο εθπαηδεπηηθνύο). 
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Κάζε ζρνιηθή κνλάδα, κε ηελ παξάδνζε ησλ δηθαηνινγεηηθώλ, λα επηζπλάςεη θαη 

θαηάζηαζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ (κε ηε δηάθξηζε κόληκσλ θαη αλαπιεξσηώλ/ηξηώλ) πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία. 

 

Η ζεώξεζε ηνπ γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο ζηελ εμνπζηνδόηεζε θαηάζεζεο αγσγήο κπνξεί λα 

γίλεη θαη από ηνπο/ηηο Γηεπζπληέο/ληξηεο ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ. 

 

Τ.Γ.1 Ωρ ζύλλογορ, είσαμε καηαθέζει ζηη Διεύθςνζη Ππωηοβάθμιαρ Εκπαίδεςζηρ ηηρ Α΄ 

Αθήναρ, ηον Δεκέμβπιο ηος 2018, ηιρ αιηήζειρ μη παπαγπαθήρ ηων μελών μαρ και ο/η κάθε 

εκπαιδεςηικόρ έσει πάπει αηομικό απιθμό ππωηοκόλλος. Η θσηνηππία ηεο πξσηνθνιιεκέλεο 

αίηεζεο θα παπαδοθεί ζηοςρ/ζηιρ αιηούνηερ/ούζερ εκπαιδεςηικούρ, από ηα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ 

ζπιιόγνπ, για να ζςμπεπιληθθεί ζηα δικαιολογηηικά. 

 

Τ.Γ.2 Η ππεξεζηαθή βεβαίσζε να ζςμπληπωθεί από όλοςρ/όλερ ηοςρ/ηιρ εκπαιδεςηικούρ πος 

ζςμμεηέσοςν ζηη διαδικαζία και ε ππνγξαθή ηεο, από ηον Διεςθςνηή Π.Ε. Α΄ Αθήναρ, ζα γίλεη 

νκαδηθά, με διαδικαζίερ ηος ζςλλόγος, ππιν ηην παπάδοζη ηων δικαιολογηηικών ζηο δικηγοπικό 

γπαθείο. 

 

Τ.Γ. 3 Επιζημαίνεηαι όηι για ηοςρ/ηιρ αλαπιεξσηέο/ηξηεο εθπαηδεπηηθνύο απμόδια είναι ηα 

Πνιηηηθά θαη όρη ηα Γηνηθεηηθά δικαζηήπια και ςποσπεούνηαι να πποζκομίζοςν, από ηιρ 

Διεςθύνζειρ Π.Ε. πος ςπηπεηούζαν, αληίζηνηρεο ππεξεζηαθέο βεβαηώζεηο γηα ην ρξνληθό 

δηάζηεκα από 01/01/2013 έσο θαη ζήκεξα κε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία παξαιαβήο ηνπο, από 

ηα μέλη ηος Δ.. ηος ζςλλόγος, ηελ Σεηάξηε 20/02/2019. 
 

 

    Για ηο Δ.. 

 
 

Ο Ππόεδπορ 

 

    Η Γ. Γπαμμαηέαρ 

 

 

 

Σάκηρ Ροςμπήρ 

 

 

 

Ελιζάβεη πςπιδάκη 
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