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ΑΓΩΓΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

 
 

                                                       Αθήνα,  ΜΑΪΟΣ  2021,  

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

ΟΜΑΔΙΚΕΣ   ΑΓΩΓΕΣ   ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ   ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

και Αναπληρωτών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. Ειδικών Σχολείων και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. 
Δικαστική διεκδίκηση των περικεκομμένων δώρων και επιδόματος αδείας 

περιόδου  2019 - 2021 

• ΘΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΝΟΥΝ  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 

• ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η  ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 

• ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΑΞΙΩΣΕΩΝ 

• ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ : παράταση λόγω covid-19  έως  20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 

     Σε συνέχεια συνεργασίας μας και σε απάντηση σχετικών ερωτημάτων, ενημερώνονται οι 
εντολείς (Αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί και Αναπληρωτές Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.) που μας εμπιστεύθηκαν 
την τύχη των αγωγών τους αλλά και όσοι δεν έχουν προσφύγει μέχρι σήμερα, για τα παρακάτω 
σημαντικά θέματα, ιδιαίτερα στον απόηχο των προσφάτων αποφάσεων του Ειρηνοδικείου 
Αθηνών, που δικαίωσαν Αναπληρωτές Εκπαιδευτικούς. 

➢ Αγωγές Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών καθώς ΕΕΠ και ΕΒΠ που ανατέθηκαν στο Γραφείο μας: 

Το Γραφείο μας σε συνεργασία με πολλούς Συλλόγους Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης από ολόκληρη τη χώρα, στα τέλη του α΄ εξαμήνου 2019, προέβη στην κατάθεση ομαδικών 
Αγωγών για την αναδρομική διεκδίκηση των περικεκομμένων δώρων και επιδόματος αδείας για 
μεγάλο αριθμό Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών, Αναπληρωτών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., καθώς 
και  Μονίμων εκπαιδευτικών. Οι ανωτέρω Αγωγές των Αναπληρωτών, λόγω της πανδημίας και της 
αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων, κατόπιν αναβολής εκδίκασής τους, προσδιορίστηκαν για να 
εκδικαστούν το διάστημα από τον Ιανουάριο μέχρι το Μάρτιο του 2021. Εφόσον οι υποθέσεις αυτές 
δεν αναβληθούν εκ νέου, οι πρώτες επ΄ αυτών αποφάσεις αναμένονται περί τα τέλη του α΄ εξαμήνου του 
2021. 
 

➢ Τι κερδήθηκε με τις πρόσφατες αποφάσεις του Ειρηνοδικείου Αθηνών : 

Με βάση προσφάτως εκδοθείσες ΘΕΤΙΚΕΣ αποφάσεις του Ειρηνοδικείου Αθηνών, επιδικάστηκε η 
αναδρομική χορήγηση των Δώρων Χριστουγέννων - Πάσχα και επιδόματος αδείας παρελθούσης 
2ετίας, σε Αναπληρωτές Εκπαιδευτικούς. Υπενθυμίζουμε ότι η αντίστοιχη διεκδίκηση των δώρων 
Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας, για λογαριασμό ΜΟΝΙΜΩΝ δημοσίων υπαλλήλων, 
συμπεριλαμβανομένων των μονίμων εκπαιδευτικών, έχει αμετάκλητα απορριφθεί, σύμφωνα με αποφάσεις 
της Ολομέλειας του ΣτΕ. Καταρχήν  αυτό,  δεν  αποτελεί  κώλυμα, καθώς  είναι  γνωστό  ότι οι  δικαστικές  
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αποφάσεις   των   διοικητικών   δικαστηρίων  δεν  δεσμεύουν  με  την  κρίση τους  τα Πολιτικά  δικαστήρια 
και αντιστρόφως. Ωστόσο, εάν απαιτηθεί, το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο (ΑΕΔ), με βάση το άρθρο 100 του 
Συντάγματος, είναι αρμόδιο να αποφανθεί σε τελικό στάδιο. 

➢ Τι μπορείτε να διεκδικήσετε βάσιμα μέσω ομαδικής Αγωγής με το Γραφείο μας : 

Ενόψει του θετικού νομολογιακού περιβάλλοντος που δημιουργείται δικαστικά για τους Αναπληρωτές 
Εκπαιδευτικούς, και τους Αναπληρωτές Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., προκειμένου να διασφαλιστούν σοβαρές 
οικονομικές απαιτήσεις τους, προ του κινδύνου αυτές να παραγραφούν, κρίνονται απαραίτητες οι 
παρακάτω ενέργειες που αφορούν ΟΛΟΥΣ τους Αναπληρωτές εκπαιδευτικούς και τους 
Αναπληρωτές Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. , σε συνδυασμό με το ότι η μέχρι σήμερα κρατούσα νομολογία για την 
παραγραφή των συγκεκριμένων αξιώσεων κατά του Δημοσίου είναι 2ετής. Με βάση τη θετική νομολογία 
μπορείτε να διεκδικήσετε το Δώρο Πάσχα, το δώρο Χριστουγέννων και το επίδομα αδείας σας.  

➢ Ποιοί πρέπει να καταθέσουν άμεσα Αγωγή για τα αναδρομικά των δώρων και του επιδόματος 
αδείας :  

α. Όσοι Αναπληρωτές δεν έχουν καταθέσει ποτέ Αγωγή μέχρι σήμερα. 

β. Όσοι Αναπληρωτές ήδη προσέφυγαν δικαστικά μέχρι το α΄ εξάμηνο του 2019. Οι συγκεκριμένοι 
πρέπει να καταθέσουν νέα Αγωγή για το μετέπειτα διάστημα της επόμενης 2ετίας μέχρι 30-6-2021. 

γ. Όσοι από το Σεπτέμβριο του 2020 έχουν πλέον προσληφθεί ως μόνιμοι, πρέπει, εφόσον δεν το 
έχουν πράξει, να καταθέσουν Αγωγή για όσο από το προηγούμενο διάστημα (από 1-1-19) είχαν την 
ιδιότητα του Αναπληρωτή. 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Όσοι έχουν υποβάλλει απλώς Αίτηση διακοπής παραγραφής, χωρίς να έχουν προσφύγει 
δικαστικά, προς απόλυτη κατοχύρωση των δικαιωμάτων τους πρέπει και εκείνοι να καταθέσουν Αγωγή. 

➢ Διεκδικούμενο διάστημα και ποσά : 

Το διεκδικούμενο διάστημα εκτείνεται αναδρομικά, 2 έτη από τη χρονολογία κατάθεσης της Αγωγής, και 
αντιστοιχεί (κατ΄ αναλογία) στα ποσά των 1.000 ευρώ κατ΄ έτος, δηλαδή 2.000 ευρώ συνολικά στην 
ανωτέρω διετία.  

➢ Χρόνος εκδίκασης της Αγωγής : 

Η αγωγή σας κατατίθεται στα αρμόδια Πολιτικά δικαστήρια (Ειρηνοδικείο), τα οποία εκδικάζουν τις 
υποθέσεις πολύ ταχύτερα από τα Διοικητικά δικαστήρια. Η διαδικασία προσδιορισμού της δικασίμου για 
τη συγκεκριμένη Αγωγή είναι σύντομη (σε λίγους μήνες από την κατάθεση της Αγωγής).  

➢ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΞΟΔΑ :  20 ευρώ κατ΄ άτομο  –  δικηγορική ΑΜΟΙΒΗ ποσοστό 2% 

Λόγω του ότι καταθέτουμε ομαδικές Αγωγές από εντολείς μας σε Πανελλαδικό επίπεδο, επιτυγχάνουμε 
τον περιορισμό των δικαστικών εξόδων στο ελάχιστο δυνατό ποσό των 20 ευρώ ανά άτομο. Για τη 
συνολική διεκδίκηση δεν λαμβάνουμε  δικηγορική  αμοιβή, παρά ΜΟΝΟ όταν θα εισπράξετε τα χρήματα, 
οπότε η αμοιβή μας καθορίζεται σε ποσοστό 2% στο καθαρό  ποσό, δηλαδή, μετά την απομείωση από 

τον αναλογούντα φόρο. Στην περίπτωση οικειοθελούς καταβολής από το Δημόσιο, η αμοιβή μας είναι 
ΜΗΔΕΝΙΚΗ. 

➢ Απαιτούμενα ΕΝΤΥΠΑ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ.  Διαδικασία αποστολής λόγω covid-19 : 

ΠΡΟΣΟΧΗ : Λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα του θέματος (κίνδυνος παραγραφής και απώλεια 
σημαντικών ποσών) καθώς και των μέτρων αυξημένης προστασίας κατά της πανδημίας, η αποστολή 
των δικαιολογητικών / εγγράφων προς το Γραφείο μας χρονικά θα γίνει σε 2 φάσεις. Με δεδομένο 
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το αυξημένο ενδιαφέρον για κατάθεση Αγωγών από μεγάλο αριθμό Αναπληρωτών από όλη την Ελλάδα, 
θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.  
 
 
 

➢ Διαδικασία αποστολής χωρίς περιττά έξοδα και απώλεια χρόνου : 
 

Το Γραφείο μας, ακολουθώντας τις ανάγκες της εποχής και εκμεταλλευόμενο το σύγχρονο περιβάλλον, 
απλούστευσε προς όφελός σας τις διαδικασίες συμμετοχής σας στη δικαστική διεκδίκηση που έχει 
αναλάβει σε πανελλαδική κλίμακα, ενεργώντας αποκλειστικά μέσω αποστολής e-mail.  
Με τον τρόπο αυτό, εξασφαλίζουμε ταχύτητα στην διεκπεραίωση, περιβάλλοντας με αξιοπιστία τη νομική 
σας διεκδίκησή και προστατεύοντάς σας από εντελώς περιττά έξοδα, όπως : 
▪ έξοδα ταχυδρόμησης,   
▪ έξοδα κούριερ,   
▪ σημαντικά τέλη ταχυδρομικής επιταγής για την αποστολή των απαραίτητων δικαστικών εξόδων, 
▪ σημαντική απώλεια χρόνου για τη διεκπεραίωση σε ταχυδρομικά γραφεία και κούριερ. 
Έτσι, η συμμετοχή σας στη διαδικασία των ομαδικών Αγωγών των Αναπληρωτών γίνεται 
προσιτή, γρήγορη και αξιόπιστη.  

  Ειδικότερα : 

ΦΑΣΗ 1 :   Αποστολή ΜΟΝΟ μέσω μαιλ 

Τα παρακάτω ειδικά έντυπα  (pdf) του Γραφείου μας συμπληρώνονται και αποστέλλονται ΜΟΝΟ μέσω 
μαιλ  στην  ηλεκτρονική  διεύθυνσή  μας  koutlis.kofopoulos.lawoffice@gmail.com  το  αργότερο μέχρι 
20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021. 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ : Προκειμένου να λειτουργήσει η ηλεκτρονική αποστολή των εγγράφων και η εν γένει 
διαδικασία ταχύτερα και απρόσκοπτα, πρέπει στο ανωτέρω μαιλ να μας αποστείλετε πλήρως 
συμπληρωμένα ΜΟΝΟ τα παρακάτω αναφερόμενα ειδικά έντυπα (pdf) του γραφείου μας, χωρίς άλλα 
συνοδευτικά έγγραφα. Τυχόν ερωτήματα, απορίες σας κλπ, πρέπει να υποβάλλονται στο Γραφείο 
μας μόνο τηλεφωνικά και όχι μέσω της ανωτέρω ηλεκτρονικής διεύθυνσης. 

1.  ΦΟΡΜΑ  Ατομικών Στοιχείων.  ΦΟΡΜΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  

2.  ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ δίκης.  ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΔΙΚΗΣ   

3.  Αποδεικτικό  τραπεζικής  κατάθεσης  ή  ηλεκτρονικής  καταβολής  20  ευρώ,  για  τα  δικαστικά  

έξοδα,  στους λογαριασμούς της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ : όσων το επώνυμο αρχίζει από το γράμμα Α - Λ  

στο  λογαριασμό IBAN : GR 59 0172 0090 0050 0901 0426 516 (Μανώλης  Κουτλής)  και όσων αρχίζει 

από το γράμμα Μ - Ω στο λογαριασμό IBAN: GR 28 0172 0090 0050 0901 0418 441 (Γιώργος 

Κωφόπουλος).  Στη συνέχεια θα λάβετε μαιλ από το Γραφείο μας για την ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
των εγγράφων που μας αποστείλατε. Τα έντυπα αυτά είναι επαρκή για την σύνταξη και κατάθεση της 
Αγωγής σας. 

         

ΦΑΣΗ 2 : Αποστολή ΜΟΝΟ μέσω ταχυδρομείου ή κούριερ 

Τα παρακάτω δικαιολογητικά αποστέλλονται μόνο ταχυδρομικώς, (ΣΥΣΤΗΜΕΝΑ) ή με ΚΟΥΡΙΕΡ, (όχι 
μέσω μαιλ), στη διεύθυνση : Δικηγορικό Γραφείο Μανώλης Κουτλής – Γιώργος  Κωφόπουλος, 
Ακαδημίας 69 ΑΘΗΝΑ 10678, αυστηρά μέσα στο διάστημα από  1 - 30 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021. 
  
 

1. ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Αναπληρωτή που για το διάστημα από 1/9/2018 έως 30/6/2021. 

2. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Εργασίας Αναπληρωτή από 1/9/2018 έως 30/6/2021.  (προαιρετικά) 

3. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ετών 2019 και 2020, από το taxisnet ή από την οικεία Διεύθυνση Εκπ/σης 

    Τα δικαιολογητικά αυτά είναι απαραίτητα κατά στην εκδίκαση της Αγωγής σας. 
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➢ Συμπερασματικά     

▪ Καθίσταται ξεκάθαρη η ΘΕΤΙΚΗ διαφοροποίηση των πολιτικών δικαστηρίων τα οποία είναι 
αρμόδια για τους Αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, σε αντίθεση με τους μονίμους εκπαιδευτικούς των 
οποίων η σχετική διεκδίκηση απορρίφθηκε από τα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια. Με αίσθημα ευθύνης 
οφείλουμε να επισημάνουμε ότι ο δικαστικός αγώνας για τα αναδρομικά των δώρων και του επιδόματος 
αδείας των Αναπληρωτών εκπαιδευτικών είναι βέβαιο πως θα έχει συνέχεια. Για το λόγο αυτό, η 
κατάθεση Αγωγής για τα Δώρα και τα επιδόματα, αποτελεί αυτή την περίοδο άκρως αναγκαία 
και επείγουσα επιλογή από κάθε Αναπληρωτή Εκπαιδευτικό καθώς και Αναπληρωτή Ε.Ε.Π. και 
Ε.Β.Π., εν όψει της ΘΕΤΙΚΗΣ νομολογίας και προ του κινδύνου παραγραφής σημαντικών οικονομικών 
αξιώσεων. 

▪ Μην αμελήσετε να ενεργήσετε και να ασκήσετε ΑΜΕΣΑ το δικαίωμά σας, καθώς διαφορετικά, 
εξαιτίας της παραγραφής των αξιώσεών σας, μπορεί να οδηγηθείτε σε ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΠΩΛΕΙΑ των 
αναδρομικών που δικαιούστε. 

Το Γραφείο μας εδραιωμένο στο χώρο από το 1992, έχει καθιερωθεί ως το πλέον πρωτοπόρο 
Δικηγορικό Γραφείο ομαδικών δικαστικών διεκδικήσεων σε Πανελλαδικό επίπεδο, ιδιαίτερα 
στους Εκπαιδευτικούς, αναλαμβάνοντας με γνώση, εμπειρία και επαγγελματική συνέπεια, πληθώρα 
δικαστικών διεκδικήσεων για λογαριασμό μεγάλου αριθμού εργαζομένων από όλη την Επικράτεια και 
εκπροσωπώντας χιλιάδες εντολείς μας, ατομικώς ή μέσω Συλλόγων τους (Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. Ιδιωτικό 
Τομέα, φυσικά πρόσωπα κλπ). Με γνώμονα την άμεση και αποτελεσματική εκπροσώπησή σας και τη 
μεγαλύτερη δυνατή διασφάλιση των δικαιωμάτων σας, θα συνεχίσουμε να σας προσφέρουμε τις 
υπηρεσίες μας, τόσο πριν όσο και μετά την κατάθεση της κάθε Αγωγής σας και να σας ενημερώνουμε 
στο μέλλον για οποιαδήποτε σημαντική εξέλιξη σας αφορά, πρακτική την οποία επί σειρά ετών 
επιδεικνύουμε. 

Με την επισήμανση η παρούσα Ενημέρωσή μας να τεθεί προς γνώση και άλλων 
ενδιαφερομένων Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών και Αναπληρωτών Ε.Ε.Π. και Ε.Ε.Β., λόγω και 
της επικείμενης παραγραφής σοβαρών οικονομικών απαιτήσεων, παραμένουμε καθημερινά 
στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση. 

           εκτυπώστε τα 2 ΕΓΓΡΑΦΑ με τίτλο : 

        ΦΟΡΜΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
 

                     ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΔΙΚΗΣ 

Με εκτίμηση 

Οι Δικηγόροι 

Μανώλης  Κουτλής  –  Γιώργος  Κωφόπουλος 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ   ΑΠΟ   ΤΟΝ   ΙΣΤΟΤΟΠΟ   ΜΑΣ 
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