
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

 

Κύριοι, 

Σε συνέχεια της ενημέρωσης, ως νομικού συμβούλου της Ομοσπονδίας, για 

τη δικαστική διεκδίκηση των επιδομάτων εορτών (Χριστουγέννων και Πάσχα) και 

των επιδομάτων αδείας που αναλογούν στα έτη 2016-2017-2018, υποβάλλω την 

οικονομική προσφορά μου, γνωρίζοντάς σας τα πιο κάτω: 

 

1. Αντικείμενο της δικαστικής διεκδίκησης είναι η αναδρομική καταβολή των 

επιδομάτων: εορτών Χριστουγέννων ετών 2016, 2017 και 2018, εορτών Πάσχα 

ετών 2017, 2018 και αδείας ετών 2017, 2018, συνολικού ποσού ύψους 2.500 

ευρώ (500€ Χ 3, 250€ Χ 2 και 250€ Χ 2 αντίστοιχα).  

2. Οι αγωγές ασκούνται ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, 

επιτρέπεται η σώρευση ανά δικόγραφο έως και πενήντα (50) εναγόντων και 

επιδίδονται με δικαστικό επιμελητή στον Υπουργό Οικονομικών.  

3. Κάθε ενδιαφερόμενος οφείλει, να συμπληρώσει τα επισυναπτόμενα 

δικαιολογητικά και συγκεκριμένα: 

 Στοιχεία ενάγοντος (ΠΛΗΡΗ).  

 Υπογεγραμμένη εξουσιοδότηση με βεβαίωση γνησίου υπογραφής. 

 Βεβαίωση Υπηρεσιακής κατάστασης  

 Ετήσιες Βεβαιώσεις αποδοχών ετών 2016, 2017, 2018, μόνο για τους 

κατέχοντες βαθμό Α/Α΄ και πάνω, από το 2016 και μετά, ώστε να 

διαπιστωθεί ο μέσος όρος των μηνιαίων αποδοχών. 

4. Η συγκέντρωση των ανωτέρω δικαιολογητικών για κάθε ενδιαφερόμενο που 

θα γίνει μέσω των Α΄βάθμιων Ενώσεων Αξιωματικών, πρέπει να έχει 

ολοκληρωθεί έως 20.02.2019, οπότε και τα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν 

αποσταλεί παραδοθεί στο γραφείο μας. Επισημαίνεται ότι πρέπει να τηρηθεί η 

ως άνω ημερομηνία.  

5. Οι Α΄βάθμιες Ενώσεις Αξιωματικών θα πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ πέραν των 

δικαιολογητικών να αποστείλουν κατάσταση ονομάτων σε ηλεκτρονική 

μορφή σε πίνακες excel. ( αρ. μητρώου, επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, 

υπηρεσία, ΑΦΜ). 



Η ανάληψη της συγκέντρωσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών και των 

εξόδων, σε συλλογικό επίπεδο, από τις Α΄βάθμιες Ενώσεις Αξιωματικών, 

εξασφαλίζει ταχύτητα και αποτελεσματικότητα.  

6. Για κάθε είδους έξοδα σύνταξης, κατάθεσης, επίδοσης και εκδίκασης των 

αγωγών έως και την έκδοση οριστικής απόφασης απαιτείται ανά συμμετέχοντα 

η καταβολή ποσού έως 20 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, αναλόγως του 

πλήθους των συμμετοχών μόνο για τον πρώτο βαθμό δικαιοδοσίας.   

7. Μετά την κατάθεση και επίδοση του συνόλου των αγωγών, θα αποσταλούν 

ενημερωτικά σημειώματα ανά Α΄βάθμια Ένωση Αξιωματικών με τους 

ενάγοντες και τα απαραίτητα στοιχεία για την παρακολούθηση κάθε 

δικογράφου. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις παραμένουμε στη διάθεσή σας. 

 

Αθήνα, 7.02.2019 

 

Για το Δικηγορικό Γραφείο 

 

Ρήγας Μπαρμπούρης 

Νομικός Σύμβουλος Π.Ο.ΑΞΙ.Α 

 


