Όπως είναι γνωστό, µε τις υπ’ αριθ. 2287/2015 και 2288/2015αποφάσεις της
Ολοµέλειας του Συµβουλίου της Επικρατείας κρίθηκε ότι οι µειώσεις στις κύριες και
επικουρικές συντάξεις, που επιβλήθηκαν από την 1.1.2012 και την 1.1.2013, βάσει
των Ν.4051/2012 και 4093/2012 αντίκεινται σε διατάξεις και αρχές του Συντάγµατος
και συγκεκριµένα στα άρθρα 25 παρ. 1 και 4, 4 παρ. 5, 2 παρ. 1και 106 παρ.1. ......
Συνακόλουθα, οι περικοπές των συντάξιµων αποδοχών, µετά την 1.1.2012,
δεν είναι νόµιµες. Ως εκ τούτου, πιθανολογούµε ότι η άσκηση αγωγής για τη
διεκδίκηση των περικοπών από 1.8.2013 θα έχει θετική έκβαση. Θα πρέπει δε να
σηµειωθεί ότι η άσκηση αγωγής εντός διετίας εξασφαλίζει στους ενδιαφερόµενους τη
µη παραγραφή των απαιτήσεών τους. Τούτο δεδοµένου ότι την 31.7.2015
παραγράφονται οι αξιώσεις του µηνός Αυγούστου 2013 και ούτω καθ’ εξής για
κάθε επόµενο µήνα.
Αναφορικά δε µε την δυνατότητα δικαστικής διεκδίκησης των περικοπών των
συντάξεων, δυνάµει των ανωτέρω νόµων, σηµειώνεται ότι, ναι µεν µε τις εν λόγω
αποφάσεις της Ολοµελείας του Συµβουλίου της Επικρατείας ορίζεται ότι οι συνέπειες
της αντισυνταγµατικότητας των επίµαχων διατάξεων θα επέλθουν µετά τη
δηµοσίευση των εν λόγω αποφάσεων, εν τούτοις, επισηµαίνεται ότι οι διατάξεις του
άρθρου 50 παρ. 3α επ. του πδ 18/1989, όπως προστέθηκαν µε το άρθρο 22 του Ν.
4274/2014, περί δυνατότητας του δικαστηρίου να ορίσει χρονικώς πότε επέρχονται τα
αποτελέσµατα της ακύρωσης, αναφέρονται µόνο σε περιπτώσεις αιτήσεων ακύρωσης
και όχι αγωγών, ενώ, επιπλέον κατά τη διάταξη της παρ. 3δ του άρθρου 50 πδ
18/1989, όπως ισχύει σήµερα, υφίσταται ρητή εξαίρεση επί της ανωτέρω
δυνατότητας του δικαστηρίου επί των αποζηµιωτικών αξιώσεων. Αξιοσηµείωτο
είναι, επίσης, ότι το σκεπτικό των αποφάσεων της Ολοµελείας του Συµβουλίου
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αντισυνταγµατικότητας των νόµων 4051/2012 και 4093/2012, δέχθηκε νοµικά
εµπεριστατωµένη κριτική από ορισµένους ∆ικαστές της Σύνθεσης της Ολοµελείας
του Συµβουλίου Επικρατείας.
Σε συνέχεια των ανωτέρω, σας ενηµερώνουµε ότι το γραφείο µας έχει γίνει
αποδέκτης ενδιαφεροµένων για την έγερση αγωγών και προτίθεται να καταθέσει
οµαδικές αγωγές ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων ξεχωριστά κατά
του ΙΚΑ και του ΕΤΕΑ, µε αίτηµα την καταβολή των ποσών που περικόπηκαν σε
έκαστο εκ των εναγόντων από τα ως άνω δύο ασφαλιστικά ταµεία. Επιπρόσθετα, η
επίδοση αγωγής διεκδίκησης του ποσού των αντισυνταγµατικών περικοπών των
συντάξεων συνεπάγεται την έναρξη της τοκοφορίας της απαίτησης, µε τόκο
τουλάχιστον 6% ετησίως. Προϋπόθεση για την άσκηση των εν λόγω αγωγών είναι η
εκδήλωση ενδιαφέροντος από είκοσι πέντε (25) άτοµα και άνω, ανά περιφέρεια
δικαστηρίου.

Τα έξοδα σύνταξης, κατάθεσης, επίδοσης και εκδίκασης της αγωγής, ως την
έκδοση οριστικής απόφασης στον πρώτο βαθµό δικαιοδοσίας, ανέρχονται στο ποσό
των 100,00 €, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. Η ανάθεση της υπόθεσης στο γραφείο
µας γίνεται µε την προσκόµιση του ιδιωτικού συµφωνητικού, την κατάθεση των
δικαιολογητικών και την καταβολή του ποσού των 100,00 €. Το γραφείο µας,
επιπλέον, θα αναλάβει να καταθέσει το ταχύτερο ενώπιον των ΝΠ∆∆ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
και ΕΤΕΑ αίτηση για την πληρωµή της απαίτησής σας, ήτοι περικοπής του ποσού
της σύνταξής σας, η οποία συνεπάγεται και διακοπή παραγραφής της απαίτησής σας.
Η αµοιβή του γραφείου, ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί του ποσού, που θα
εισπραχθεί από κάθε ενάγοντα, αφαιρουµένων των ως άνω ήδη καταβληθέντων
εξόδων. Αναλυτικά οι όροι της συνεργασίας για την υπόθεση αναφέρονται στο
πληρεξούσιο - εργολαβικό δίκης που θα καταρτιστεί µεταξύ µας.

Απαιτούµενα δικαιολογητικά :
1.

Α̟οφάσεις α̟ονοµής σύνταξης (κύριας και ε̟ικουρικής).

2.

Μηνιαία ενηµερωτικά σηµειώµατα της καταβαλλόµενης σύνταξης για το

̟ριν την ̟ερικο̟ή χρονικό διάστηµα, ήτοι έτους 2011 (ενδεικτικά 1-2) και για το
µετά την ̟ερικο̟ή χρονικό διάστηµα, ήτοι α̟ό µηνός Μαΐου έτους 2012 µέχρι και
µηνός Μαΐου έτους 2013.
3.

Μηνιαία ενηµερωτικά σηµειώµατα της καταβαλλόµενης σύνταξης α̟ό µηνός

Ιουλίου έτους 2013 µέχρι και σήµερα.
4.

Συµ̟ληρωµένη την ε̟ισυνα̟τόµενη Φόρµα στοιχείων.

5.

Συµ̟ληρωµένη και υ̟ογεγραµµένη, µε θεώρηση του γνησίου της υ̟ογραφής

ενώ̟ιον αρµόδιας Αρχής (ΚΕΠ ή Αστυνοµικό Τµήµα) της ε̟ισυνα̟τόµενης
εξουσιοδότησης.
6.

Συµ̟ληρωµένο

και

υ̟ογεγραµµένο

το

ε̟ισυνα̟τόµενο

ιδιωτικό

συµφωνητικό.

Όσοι επιθυµείτε να συµµετάσχετε στην αγωγή για τη διεκδίκηση των
αναδροµικών συντάξιµων αποδοχών, που καταβλήθηκαν µειωµένες, παρακαλώ να

µας ενηµερώσετε σχετικά και να µας αποστείλετε τα παραπάνω δικαιολογητικά και
τα συνηµµένα έντυπα µε τα στοιχεία ενάγοντος, την εξουσιοδότηση µε θεωρηµένο το
γνήσιο της υπογραφής και το πληρεξούσιο - εργολαβικό δίκης, συµπληρωµένα και
υπογεγραµµένα.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία, µπορείτε να απευθύνεστε στο
γραφείο τηλεφωνικά ή µε µήνυµα στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο.

