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          ΘΕΜΑ      ΑΓΩΓΗ ΑΟΚ (Ανταποδοτικό Οικονομικό Κίνητρο) 
 
 ΑΓΩΓΗ ΑΟΚ Το 2007 χορηγήθηκε σε όλους της Δημοσίους Υπαλλήλους- 
εξαιρουμένων των υπαλλήλων του ΙΚΑ για 11 μήνες- το Ανταποδοτικό 
Οικονομικό Κίνητρο, το λεγόμενο επίδομα Α.Ο.Κ. Πολλοί συνάδελφοι από 
διάφορα Υποκαταστήματα που ανήκουν στον Σύλλογό μας το 2008 ανέθεσαν 
σε δικηγόρο την άσκηση αγωγής κατά του Δημοσίου για την διεκδίκηση αυτού 
του επιδόματος για όσο χρονικό διάστημα δεν τους χορηγήθηκε. Πριν από 
περίπου δύο μήνες διαπιστώθηκε ότι δεν ασκήθηκε ποτέ αυτή η αγωγή. Μετά 
από αυτή την εξέλιξη το Δ.Σ. του Συλλόγου αποφάσισε και  ανέθεσε σε 
δικηγόρο να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την εξασφάλιση των 
συμφερόντων των συναδέλφων.  
Η νέα δικηγόρος στην οποία ανατέθηκε η κατάθεση αγωγής για το ΑΟΚ,  
αφού διεξήγαγε ενδελεχή έρευνα, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι λόγω του 
εκπροθέσμου, οι πιθανότητες δικαίωσης είναι από ελάχιστες έως μηδαμινές. 
Μετά την εξέλιξη αυτή και επειδή τα χρήματα της αγωγής  επιστράφηκαν, οι 
συνάδελφοι έχουν δύο επιλογές, είτε να τους επιστραφεί το χρηματικό ποσό 
που κατέβαλαν για την αγωγή (28,5 ευρώ), είτε με τα ίδια χρήματα να 
καταθέσουν νέα αγωγή για την διεκδίκηση των ΔΧ και ΔΠ των δύο(2) 
τελευταίων ετών. 
Επειδή πολλοί από τους συναδέλφους μας είναι ήδη συνταξιούχοι και μέλη 
του Συλλόγου σας, παρακαλούμε να τους ενημερώσετε σχετικά. 
Πληροφορίες γύρω από τα ονόματα των μελών του Συλλόγου σας που 
συμμετείχαν στην αγωγή μπορείτε να έχετε από τον Υποδιευθυντή 
Προσωπικού του Περ/κού Υποκ/τος κ. Αγγελίδη Γεώργιο Τηλ. 2310-294732. 
Πληροφορίες για την επιστροφή των χρημάτων (28,5 ευρώ) ή την αγωγή για 
διεκδίκηση ΔΧ και ΔΠ μπορείτε να έχετε από την δικηγόρο κ. Ευθυμίου Άννα. 
Τηλ.2310 232418.    
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