
 

 
      τηλ.:2105277219 fax:210 5278052 , email: sedathens@gmail.com  - website: www.seda.gr 
   

                                Αθήνα : 4- 10 – 2017 
  

ΑΣΚΗΣΗ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΩΝ 
ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ (ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ & 

ΠΑΣΧΑ) ΚΑΙ ΑΔΕΙΑΣ 
 

 
Συνάδελφοι, 
 
  
                Με προηγούμενες ανακοινώσεις σας είχαμε γνωστοποιήσει την 
απόφαση του Δοιηκιτικού συμβουλίου να προχωρήσει σε κατάθεση αγωγών για 
την διεκδίκηση των επιδομάτων (Χριστουγέννων, Πάσχα, αδείας ) παρελθόντων 
ετών έως σήμερα. 
                Παρότι το προηγούμενο διάστημα  υπήρξε μεγάλη πίεση από πολλούς  
συναδέλφους  για την κατάθεση των προαναφερομένων αγωγών το ΔΣ επέλεξε 
μία ρεαλιστική τακτική όσον αφορά τον χρόνο κατάθεσης  αλλά κυρίως 
λαμβάνοντας υπόψη την πορεία άλλων αγωγών άλλων δήμων οι  οποίες ήδη είχαν 
κατατεθεί. 
                Επειδή υπάρχουν αγωγές,  οι οποίες έχουν θετική εξέλιξη για το λόγο 
αυτό  προχωρήσαμε τις διαδικασίες για την κατάθεση των αγωγών και τον ορισμό 
των ημερομηνιών για την υποβολή των αιτήσεων: 
1. η κατάθεση των αγωγών θα γίνει από την Τετάρτη 11/10 έως την Παρασκευή 
20/10 και ώρες από 9:30 π.μ. έως 13:30 μ.μ. 
2. η κατάθεση των αγωγών θα γίνεται στα γραφεία του συλλόγου στους 
εκπροσώπους των δικηγορικών γραφείων τις συγκεκριμένες ώρες και τις ημέρες οι 
οποίες για κάθε γραφείο θα είναι διαφορετικές. 
3. επιλέξαμε τρία διαφορετικά δικηγορικά γραφεία τα οποία παρέχουν μία 
αξιοπιστία, είναι σοβαρά και έγκριτα γραφεία, η επιλογή όμως του καθενός είναι 
προσωπική υπόθεση γίνεται με δική του ευθύνη και αφής στιγμής υπογραφεί το 
εργολαβικό ή η εξουσιοδότηση, η δυνατότητα του συλλόγου ή οποιουδήποτε 
τρίτου για παρέμβαση είναι πολύ μικρή διότι είναι πλέον μια καθαρά διαπροσωπική 
συμφωνία μεταξύ δικηγόρου και πελάτη. 
               Η επιλογή αν θα κάνει κάποιος αγωγή ή όχι είναι και πάλι προσωπική 
υπόθεση όπως και η επιλογή του δικηγόρου. Ο καθένας μπορεί να κάνει την 
επιλογή του με τα δικά του κριτήρια και  δεδομένα χωρίς να επηρεάζεται από τον 
οποιοδήποτε τρίτο. 
   



 
Οι προσφορές που έχουν εγκριθεί από το ΔΣ είναι οι πιο κάτω αναφερόμενες: 

1. ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΩΤΗΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 

ΣΙΔΕΡΗΣ): Κατάθεση αγωγής με κόστος  22 ΕΥΡΩ και σε περίπτωση έκδοσης 

θετικής απόφασης το 3% επί του ποσού που θα ορίσει το δικαστήριο. 

2. ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥ Κ.ΤΣΑΝΤΙΛΑ  

Κατάθεση αγωγής με κόστος  20 ΕΥΡΩ και σε περίπτωση έκδοσης θετικής 

απόφασης το 3% επί του ποσού που θα ορίσει το δικαστήριο. 

     3.  ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δ.ΝΙΚΟΛΗ 

Κατάθεση αγωγής με κόστος  25 ΕΥΡΩ και σε περίπτωση έκδοσης θετικής 

απόφασης το 2% επί του ποσού που θα ορίσει το δικαστήριο.                   

                    Τα χρήματα δίδονται με την υποβολή των παραστατικών όπως και η 

απόδειξη της αντίστοιχης καταβολής  

                 Οι μέρες παρουσίας του εκπροσώπου του κάθε δικηγορικού γραφείου 

θα ανακοινωθεί αύριο Πέμπτη 5/10/2017                        

 

 

 


