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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ 176 ΕΥΡΩ

Συνάδελφοι,
επειδή το τελευταίο διάστημα απασχολεί μεγάλο αριθμό συναδέλφων και ΕΛΜΕ το θέμα
της δικαστικής διεκδίκησης της ειδικής παροχής των 176 Ευρώ για το χρονικό διάστημα
Ιούνιος του 2009 – Ιούνιος του 2011, σας ενημερώνουμε τα παρακάτω:

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ
- Το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο (ΑΕΔ) είχε εκδώσει απόφαση σύμφωνα με την οποία οι
αξιώσεις των δημοσίων υπαλλήλων για μισθούς, επιδόματα κλπ. παραγράφονται μετά από
δύο χρόνια, ενώ για άλλες κατηγορίες πολιτών, όπως δικαστικοί και εργαζόμενοι στον
ιδιωτικό τομέα, ισχύει η πενταετία. Επίσης με την ίδια απόφαση ο χρόνος παραγραφής δεν
ξεκινά από το τέλος του έτους, αλλά από το τέλος του εκάστοτε ημερολογιακού μήνα.
-Τον Ιούνιο του 2009, μετά από προσφυγή δημοσίων υπαλλήλων, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο
αποφάσισε ότι η παραγραφή αξιώσεων γενικά (δημόσιου και ιδιωτικού τομέα) πρέπει να
έχει 5ετή διάρκεια.
-Τελευταίες αποφάσεις της ολομέλειας του Συμβούλιου της Επικρατείας (ΣΤΕ) τάσσονται
υπέρ της 5ετούς παραγραφής και της αντισυνταγματικότητας της 2ετούς. Ο Άρειος
Πάγος έχει κρίνει υπέρ της 2ετούς παραγραφής των αξιώσεων των υπαλλήλων. Το θέμα
έχει παραπεμφθεί στο ΑΕΔ όπου και θα κριθεί οριστικά το επόμενο διάστημα.
-Οι τελευταίες αγωγές συναδέλφων για τη διεκδίκηση της ειδικής παροχής των 176 ευρώ
είχαν κατατεθεί τον Ιούνιο του 2009, άρα στην περίπτωση που ισχύσει η δυσμενής
περίπτωση της 2ετούς παραγραφής, ο χρόνος κατάθεσης νέας αγωγής λήγει στις 30
Ιουνίου του 2011.
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-Η κατάθεση αίτησης διακοπής της παραγραφής στην υπηρεσία, εξασφαλίζει ότι
διακόπτεται η παραγραφή διεκδίκησης της απαίτησης, αλλά δεν εξασφαλίζεται η
τοκοφορία του διεκδικούμενου ποσού.
Το ΔΣ της ΟΛΜΕ επί χρόνια έχει δώσει συνδικαλιστικές μάχες για την καταβολή των
176 ευρώ και στους εκπαιδευτικούς και παράλληλα, επικουρικά, ενημέρωνε και για τη
διεκδίκηση μέσω της δικαστικής οδού. Αυτό κάνουμε και τώρα θεωρώντας ότι η απόφαση
για κατάθεση αγωγής για το χρονικό διάστημα από 1 Ιουλίου 2009 έως 30 Ιουνίου 2011,
είναι υπόθεση του κάθε συναδέλφου, αφού σταθμίσει τα παραπάνω.

2/2

