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Κύριε Υπουργέ,
Το 2008 κατατέθηκε πληθώρα αγωγών από δηµοσίους υπαλλήλους στις
Σέρρες (µεταξύ αυτών και δικαστικών υπαλλήλων), µε αίτηµα να τους χορηγηθεί για
το διάστηµα από το 2003 έως το 2008 η διαφορά του επιδόµατος προβληµατικών
περιοχών κατηγορίας Β΄ που ελάµβαναν (ύψους 40 Ευρώ) και τους επιδόµατος για
περιοχές που χαρακτηρίζονται ταυτόχρονα προβληµατικές και παραµεθόριες (ύψους
120 Ευρώ), σύµφωνα µε τις ∆Ι∆Α∆/Φ.50/265/29847/30.10.1992 (ΦΕΚ 667 Β) και
∆Ι∆Α∆/Φ.42/2175/11943, 11639 και 11981/20.12.1995 (ΦΕΚ 1054 Β) κοινές
υπουργικές αποφάσεις και το άρθρο 1 του Ν. 287/1976 (ΦΕΚ 78 Α).
Οι πρωτόδικες αποφάσεις που εκδόθηκαν απέρριψαν τις αγωγές κατά το
µέρος που αφορούσαν χρονικά διαστήµατα που υπέκυψαν σε διετή παραγραφή και
δέχθηκαν τις αγωγές κατά τα λοιπά, υποχρεώνοντας το αντίδικο να καταβάλλει στους
ενάγοντες τα λοιπά αιτούµενα ποσά.
Κατά των αποφάσεων αυτών ασκήθηκαν αναιρέσεις από το Ελληνικό
∆ηµόσιο. Η πρώτη σχετική αναίρεση συζητήθηκε στις 6-10-2014 από το Στ΄ Τµήµα

του Συµβουλίου της Επικρατείας µε σύνθεση επταµελή και στις 20-10-2014
δηµοσιεύθηκε η 3515/2014 απόφαση, η οποία δέχεται την κρινόµενη αίτηση, αναιρεί
την απόφαση του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Σερρών και επιβάλλει
στους ηττηθέντες διαδίκους τη δικαστική δαπάνη του ∆ηµοσίου, η οποία ανέρχεται
στο ποσό των 920 Ευρώ!!
Η απόφαση αυτή προκαλεί σύγχυση καθώς κάνει λόγο µόνο για τις
παραµεθόριες περιοχές του άρθρ. 1 του ν. 287/1976, δηλαδή τις παραµεθόριες
περιοχές των Νοµών Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου, Λέσβου, Χίου, Σάµου και
∆ωδεκανήσου,
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∆Ι∆Α∆/Φ.42/2175/11943, 11639 και 11981/20.12.1995, ήτοι ∆ήµοι των Νοµών
Φλώρινας, Καστοριάς, Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας και Κέρκυρας, δικαιούνται και
ελάµβαναν, βάσει του άρθρου 8 παρ. 4 περ. γ του Ν. 3205/2003, το αθροιστικό
επίδοµα των 120 €. Θεωρεί η ανωτέρω απόφαση ότι µόνο οι συγκεκριµένες
παραµεθόριες περιοχές της Χώρας (Ξάνθη, Ροδόπη, Έβρος, Λέσβος, Χίος, Σάµος και
∆ωδεκάνησα) εντάσσονται στο άρθρο 8 παρ. 4 περ. γ του Ν. 3205/2003 και αυτό
λόγω των ιδιαιτεροτήτων τους, οι οποίες όντως διαφέρουν από τις ιδιαιτερότητες των
βόρειων Νοµών της χώρας, οι οποίες συνορεύουν µε τις χώρες Αλβανία, Πρώην
Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας και Βουλγαρία. Οι δικαστικοί
υπάλληλοι όµως µε τα αρχικά δικόγραφά µας µιλούσαµε για δυσµενή µας
µεταχείριση σε σχέση µε συναδέλφους µας που τελούν υπό τις ίδιες µισθολογικές
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11981/20.12.1995, ήτοι των ∆ήµων των Νοµών Φλώρινας, Καστοριάς,
Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας και Κέρκυρας και σε καµία περίπτωση στους ∆ήµους
του άρθρ. 1 του ν. 287/1976. Η δε ανισότητα έγκειτο στο ότι, οι συνάδελφοι της
∆Ι∆Α∆/Φ.42/2175/11943, 11639 και 11981/20.12.1995 θεωρούνταν ότι ασκούν τα
καθήκοντά τους σε παραµεθόρια περιοχή, υπό τις ίδιες προϋποθέσεις µε τις οποίες
και η δική µας περιοχή είχε χαρακτηριστεί ως παραµεθόρια, ήτοι την απόστασή της
στα 20 χλµ. από τα βόρεια σύνορα της χώρας.
Θεωρούµε ότι η απόφαση αυτή είναι άδικη καθώς οι υπάλληλοι καλούµαστε
να επιστρέψουµε χρήµατα που οι περισσότεροι εισπράξαµε λόγω των προσωρινά
εκτελεστών πρωτόδικων αποφάσεων αλλά και να καταβάλλουµε δικαστικά έξοδα
που ξεπερνούν τα 1.000 Ευρώ - µε τις προσαυξήσεις - ποσά υπέρογκα και
εξωπραγµατικά για την εποχή, αν αναλογιστεί κανείς τις δυσµενείς οικονοµικές
συγκυρίες που επικρατούν, τις µειώσεις αποδοχών και την αύξηση της φορολογίας

που κατά κύριο λόγο έπληξαν τους υπαλλήλους. Να τονίσουµε ότι οι υπάλληλοι
καλούµαστε να πληρώσουµε τη δικαστική δαπάνη ενώπιον του Συµβουλίου της
Επικρατείας παρόλο που δεν είχαµε τρόπο παραίτησης από ένα δικόγραφο στο οποίο
είµασταν οι αναιρεσίβλητοι και όχι οι αναιρεσείοντες!!
Κατόπιν τούτων θεωρούµε απαραίτητο το ζήτηµα αυτό να επανεξεταστεί
στο σύνολο του µε την προσήκουσα προσοχή και να µην επικρατήσει το τιµωρητικό
κλίµα διεκδίκησης των αξιώσεων µας που προωθείται.
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Συνηµµένα:
1) Υπ’ αρ. 68/2013 απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Σερρών
2) Υπ’ αρ. 3515/2014 απόφαση του ΣτΕ.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ:
Κοινοποίηση:
•

Πρόεδρο του Συµβουλίου της Επικρατείας

•
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