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                                                                                            Iούνιος 2019           

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ               

Θέμα: «Ενημέρωση για την πορεία των ομαδικών Αγωγών περί των 

δικαστικών διεκδικήσεων των περικοπών στις κύριες, επικουρικές 

συντάξεις και δώρων Χριστουγέννων – Πάσχα και επιδόματος Αδείας, 

σύμφωνα με τους νόμους 4051/2012 και 4093/2012 και  

           προσκόμιση (συμπληρωματικών) απαραιτήτων δικαιολογητικών». 
 

Αγαπητέ / ή Συνάδελφε/σα   ……………………………………………………………, 

Όπως είναι γνωστό, ο Σύλλογός μας έχει ήδη προχωρήσει (και συνεχίζει) τις 

διεκδικήσεις, για όλα τα μέλη μέσω ομαδικών Αγωγών, των μνημονιακών 

περικοπών, οι οποίες εφαρμόσθηκαν δυνάμει των νόμων 4051/2012 και 4093/2012 

στις συντάξιμες αποδοχές μας και οι οποίες (περικοπές) εκρίθησαν 

αντισυνταγματικές από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) με τις 

αποφάσεις 2287/2015, 2288/2015. 

Μέχρι στιγμής, από το Σύλλογό μας, έχουν συμμετάσχει αρκετά από τα μέλη μας και 

οι συνάδελφοί μας συνεχίζουν να στέλνουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη 

συμμετοχή τους στις ομαδικές Αγωγές. Οι υποθέσεις αυτές αφορούν όλους τους 

συναδέλφους που έχουν περικοπές κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω δύο νόμων.  

Συγκεκριμένα, με τις ομαδικές αυτές Αγωγές, οι οποίες κατατίθενται στο Διοικητικό 
Πρωτοδικείο Αθηνών, διεκδικούμε: 1) τις περικοπές των συντάξιμων αποδοχών 
μας για την κύρια σύνταξη (ΕΦΚΑ) και την επικουρική σύνταξη (ΕΤΕΑΕΠ) ή την 
προσυνταξιοδοτική παροχή (πρ. ΕΤΑΤ), 2) τις περικοπές των συντάξιμων 
αποδοχών μας από επιδόματα Χριστουγέννων, Πάσχα και Αδείας και 3) την 
επαναφορά των αποδοχών μας στα προ των ανωτέρω δύο 
αντισυνταγματικών νόμων επίπεδα. 

Το επίδικο χρονικό διάστημα είναι από 1.1.2013 έως την κατάθεση της κάθε 
Αγωγής και επικουρικά από Ιούνιο 2015 έως την κατάθεση της κάθε Αγωγής 
(κατ’ εφαρμογή των υπ’ αριθ. 2287 και 2288/2015 Αποφάσεων της Ολομελείας 
του Συμβουλίου της Επικρατείας – ΣτΕ). Ο περιορισμός (από Ιούνιο 2015) που 
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γίνεται με το επικουρικό αίτημα των Αγωγών μας είναι εξαιτίας του διατακτικού 
των ανωτέρω αποφάσεων του ΣτΕ, που περιόρισαν την αναδρομικότητα της 
αντισυνταγματικότητας των δύο αυτών νόμων. 

Η ενημέρωση που έχουμε σήμερα για τις υποθέσεις αυτές, εν γένει, είναι ότι, το 

Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, που έχει αναλάβει και το μεγαλύτερο φόρτο για την 

εκδίκαση σε πρώτο βαθμό αυτών των υποθέσεων, εφαρμόζοντας τις αποφάσεις του 

ΣτΕ, περί της αντισυνταγματικότητας των νόμων 4051/2012 και 4093/2012 στις 

συντάξιμες αποδοχές μας, ήδη έχει δημοσιεύσει δικαστικές αποφάσεις δικαιώνοντας 

τους προσφεύγοντες – συνταξιούχους επιδικάζοντας χρηματικά ποσά υπέρ τους και 

διατάσσοντας τον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ να καταβάλουν τα επιδικασθέντα χρηματικά 

ποσά, τα οποία είναι και έντοκα (με 6% επιτόκιο) στον κάθε προσφεύγοντα. 

Υπενθυμίζουμε ότι, με τα σημερινά δεδομένα, μόνο όσοι προσφύγουν δικαστικώς θα 

δικαιωθούν και θα λάβουν την επιστροφή των αναδρομικών τους.  

Τα εναγόμενα ΕΦΚΑ και ΕΤΕΑΕΠ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μπορούν 

να προσφύγουν και στον β’ βαθμό, ήτοι στο Διοικητικό Εφετείο, εντός 60 ημερών 

από την επίδοση της κάθε δικαστικής πρωτόδικης απόφασης, το οποίο με μεγάλη 

πιθανότητα θα ακολουθήσει το διατακτικό του ΣτΕ και θα δώσει αναδρομικά από 

15.6.2015. 

Η απόφαση του Εφετείου είναι τελεσίδικη και εκτελείται. Εάν θέλει κάποιος διάδικος 

μπορεί να ασκήσει αναίρεση στο ΣτΕ, όμως τα χρήματα θα πρέπει να καταβληθούν 

με την απόφαση του Εφετείου γιατί είναι απόφαση τελεσίδικη. Τα χρηματικά 

εντάλματα που εκδίδονται από τον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ είναι ατομικά για τον κάθε 

ένα προσφεύγοντα, που έχει δικαιωθεί από δικαστική απόφαση. 

Η παραγραφή κατά των ΝΠΔΔ ΕΦΚΑ και ΕΤΕΑΕΠ είναι πενταετής. 

Σχετικώς με το διαδικαστικό – δικονομικό μέρος των Αγωγών αυτών, σας 

ενημερώνουμε ότι οι ημερομηνίες δικασίμων για την κάθε ομαδική Αγωγή θα 

ορισθούν με κλήσεις (ειδοποιητήρια), που θα κοινοποιηθούν στους νομικούς μας 

από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών. 

Προς ενημέρωσή σας η ομαδική Αγωγή (μια αγωγή ανά 50 ενάγοντες) στην 
οποία συμμετέχετε φέρει Γενικό Αριθμό Κατάθεσης Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Αθηνών ……………………………….. 
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Προκειμένου να συμπληρωθούν οι φάκελοι όσων έχουν κάνει Αγωγή μέσω του 
Συλλόγου μας, αλλά και όσων θέλουν να συμμετέχουν, θα χρειαστούμε τα εξής: 

Α) Εξουσιοδότηση (επισυνάπτεται), την οποία θα πρέπει να συμπληρώσετε και να 
υπογράψετε ενώπιον ΚΕΠ ώστε να θεωρηθεί το γνήσιο της υπογραφής σας.  

Η παρούσα εξουσιοδότηση, την οποία σας κοινοποιούμε για πρώτη φορά, 
αφορά το Δικαστήριο και υποχρεωτικά πρέπει να προσκομισθεί και να φέρει 
γνήσιο της υπογραφής από αρμοδία Δημοσία Αρχή (π.χ. ΚΕΠ). Χρειαζόμαστε 
δύο (2) πρωτότυπα της εξουσιοδότησης. 

Το κενό στην εξουσιοδότηση που αναγράφει «στην από ……..….. Αγωγή» δεν το 

συμπληρώνετε. Θα συμπληρωθεί από τους Δικηγόρους.  

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εξουσιοδότηση που ήδη μας έχετε στείλει για να συμμετέχετε στις 

ομαδικές αγωγές αφορούσε το Σύλλογο και ΟΧΙ το Δικαστήριο. 

Β) Εργολαβικό δίκης (επισυνάπτεται), το οποίο αφορά την σχέση του κάθε 

εντολέα – συνταξιούχου μέλους μας με τους Δικηγόρους, που έχουν αναλάβει τις 

υποθέσεις αυτές. Όπως ήδη έχουμε συμφωνήσει ως Σύλλογος και θα διαβάσετε στο 

εργολαβικό δίκης, η αμοιβή των Δικηγόρων (μόνο για τα μέλη μας) είναι 2% πλέον 

του νομίμου  ΦΠΑ, επί του ποσού που θα επιδικάσουν τα Δικαστήρια για τον κάθε 

ενάγοντα και η αμοιβή αυτή θα καταβληθεί μόνο κατόπιν θετικής έκβασης της 

υπόθεσης. Το εργολαβικό το χρειαζόμαστε σε τρία (3) ίδια πρωτότυπα 
υπογεγραμμένα. Η υπογραφή στο εργολαβικό ΔΕΝ χρειάζεται θεώρηση από 
ΚΕΠ. 

ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ, δηλαδή:  

 την ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ για το Δικαστήριο (2 πρωτότυπα με θεωρημένο 
το γνήσιο της υπογραφής) και 

 το ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΔΙΚΗΣ (3 πρωτότυπα χωρίς θεώρηση του γνησίου της 
υπογραφής), 

παρακαλούμε να τα στείλετε ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ (και όχι ηλεκτρονικά) στα γραφεία του 

Συλλόγου μας: 

Σύλλογος Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας, οδός 3ης Σεπτεμβρίου, αρ. 8 
Αθήνα 104 32. 

Σημείωση: Εάν κάποιος συνταξιούχος, που έχει ήδη προσφύγει στα Δικαστήρια 
μέσω των ομαδικών Αγωγών του Συλλόγου μας, αποβιώσει πριν τη συζήτηση της 
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υπόθεσης, μπορούν να συνεχίσουν οι κληρονόμοι του (π.χ. σύζυγος, τέκνα κλπ). Σε 
αυτή την περίπτωση πρέπει οι κληρονόμοι να επικοινωνήσουν άμεσα με τους 
νομικούς μας ώστε να προσκομισθούν εγκαίρως, δηλαδή πριν τη συζήτηση ενώπιον 
του Δικαστηρίου τα εξής: α) ληξιαρχική πράξη θανάτου, β) πιστοποιητικό 
πλησιέστερων συγγενών και γ) επικυρωμένο αντίγραφο διαθήκης ή πιστοποιητικό 
περί μη δημοσίευσης διαθήκης. 


