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ΣΥΛΛΟΓΟΣ   ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ             
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ        
ΤΗΛ.: 21036 37 726, 21036 23 583               
email : silsinate@hotmail.com    
 
 

7.5.2018 
 
 
 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 
 

ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ  ΔΥΟ ΝΕΕΣ ΑΓΩΓΕΣ 
 

Οι νέες Ομαδικές Αγωγές, στις οποίες μπορεί να επιλέξουν οι Συνάδελφοί 
μας να συμμετέχουν, είναι οι εξής : 

 
Πρώτη 
Λάθος Βάση Υπολογισμού της Εισφοράς υπέρ ΕΟΠΥΥ και Αύξηση του 
ποσοστού της από το 4% στο 6% στις Κύριες Συντάξεις. 
 
Δεύτερη 
Επιβολή Εισφοράς 6%, αντί 4%, υπέρ ΕΟΠΥΥ στις Επικουρικές Συντάξεις. 
 
 
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 
 

Όπως έχετε ενημερωθεί, με την από 17.4.2018 Ανακοίνωση του 
Συλλόγου, μπορείτε, εφόσον το επιθυμείτε ή το κρίνετε ωφέλιμο 
οικονομικά, να αποστείλετε στο Σύλλογο τα αναγκαία στοιχεία, για 
ΟΛΕΣ ή ΜΟΝΟ για μία από τις δύο (2) πιο πάνω Αγωγές. 

 
 Για να διευκολυνθείτε δε στη λήψη απόφασης σχετικά με το εάν θα 

συμμετάσχετε και σε ποιά από τις Αγωγές, συνοδεύουμε την Ανακοίνωση, 
με τα αναγκαία, για το σκοπό αυτό, στοιχεία. 
 

Τα Δικαιολογητικά που απαιτούνται, για τη συμμετοχή σας στις  
Αγωγές αυτές είναι τα ακόλουθα : 
 

 Αντίγραφα Πράξεων Απονομής Κύριας και Επικουρικής Σύνταξης. * 
 Εξουσιοδότηση συμπληρωμένη, με θεώρηση του γνησίου της 

υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα ( μία για κάθε Αγωγή). 
 Ιδιωτικό Συμφωνητικό πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο με 

πρωτότυπες υπογραφές, σε 3 αντίγραφα (για κάθε μία Αγωγή 

ξεχωριστά) **.  
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 Ενημερωτικά Σημειώματα Κύριας Σύνταξης μηνών : 
Ιουνίου και Σεπτεμβρίου 2015, Οκτωβρίου 2016 και οπωσδήποτε 
Δεκεμβρίου 2017. 

 Ενημερωτικά Σημειώματα Επικουρικής Σύνταξης μηνών: 
Σεπτεμβρίου 2015 καθώς και Ιουλίου, Αυγούστου, Οκτωβρίου 2016 
και οπωσδήποτε Μαΐου 2018. 

 Απόδειξη της κατάθεσης, που θα κάνετε απευθείας στο Λογαριασμό 
του Δικηγορικού Γραφείου της επιλογής σας, του ποσού των 20,00 
ευρώ, για κάθε Αγωγή, στην οποία έχετε επιλέξει να συμμετέχετε.  

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ :  

* ΕΑΝ δεν έχετε τις Πράξεις Απονομής Κύριας ή Επικουρικής Σύνταξης απευθυνθείτε, 
άμεσα, με αίτησή σας στο ΕΦΚΑ (Δραγατσανίου 8, 10559) ή στο ΕΤΕΑΕΠ 
(Φιλελλήνων 13-15, 10557), αντίστοιχα και ενσωματώστε στα δικαιολογητικά σας 
αντίγραφο του αριθμού πρωτοκόλλου που σας δόθηκε.   
**    ΕΑΝ επιλέξετε να μετέχετε σε μία  ΜΟΝΟ από τις δύο αυτές Αγωγές, βεβαιωθείτε 
ότι η Εξουσιοδότηση και το Ιδιωτικό Συμφωνητικό που έχετε στείλει αντιστοιχούν στην 
Αγωγή της επιλογής σας. 
Τα έγγραφα αυτά, ανά δικηγορικό γραφείο και για κάθε μία αγωγή είναι επίσης, 
αναρτημένα, κατά την πιο κάτω σειρά, στην ιστοσελίδα του Συλλόγου 
(www.syntaxiouxosatebank.gr). 

 
Όλα τα Δικηγορικά Γραφεία, με τα οποία ο Σύλλογος συμφώνησε να 

συνεργαστούμε, θα λάβουν ως  αμοιβή, για κάθε μία από τις δύο αυτές 
Αγωγές, το 2% επί των προ φόρου εισπραχθέντων ποσών, [πλέον του 
νόμιμου ΦΠΑ], εφόσον αυτό είναι αποτέλεσμα της δικαστικής μας 
διεκδίκησης  ή εξωδικαστικών εξελίξεων. 

 
Τα συνεργαζόμενα, με το Σύλλογο, για τις Αγωγές αυτές Δικηγορικά 

Γραφεία, και οι Λογαριασμοί τους στην Τράπεζα Πειραιώς είναι, 
αλφαβητικά, τα εξής : 

 
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΛΟΥΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ :  5032 060279 834 
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ :  5015 015865 771 
ΤΣΕΛΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ :      6061 010135 789 
ΦΡΩΫΝΤΕ ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ :  5050 065183 663 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ : όσοι επιλέξετε να μετέχετε σε περισσότερες από μία Αγωγές, 
καλείστε να ασκήσετε ΟΛΕΣ τις Αγωγές της επιλογής σας, με το ΙΔΙΟ 
Δικηγορικό Γραφείο. 
 
Υπενθυμίζουμε ότι : 
Όσοι δεν ασκήσουν Αγωγές άμεσα και πάντως ΠΡΙΝ από την έκδοση 
Αποφάσεων του ΣτΕ, για τις ίδιου αντικειμένου Αγωγές, κινδυνεύουν να 
χάσουν τα αναδρομικά που δικαιούνται, για τα χρονικά διαστήματα προ της 
έκδοσης της αντίστοιχης Απόφασης του ΣτΕ. 
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ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 
 

ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΑΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ 
 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1η  : 1.6.2013 – 30.6.2015 
 

Εισφορά 4% επί των Μικτών Κύριων Συντάξεων, ΧΩΡΙΣ αφαίρεση των 
μνημονιακών μειώσεων των Νόμων 3986/11, 4024/11 4052/12 και 
4093/12. 
 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2η :  1.7.2015 -  30.6.2016 (Ν. 4334/15, άρθρο 1, παρ. 30) 

 
Εισφορά 6% επί των Μικτών Κύριων Συντάξεων, όπως προηγούμενα. 
Εισφορά 6% επί των Καταβαλλόμενων Επικουρικών Συντάξεων, ΜΕΤΑ την 
αφαίρεση των μειώσεων των ως άνω τεσσάρων (4) Νόμων καθώς και του 
5,20% του Νόμου 4052/12, συμπεριλαμβανομένης, δηλαδή, και της ΕΑΣ 
του Ν. 3986/11, η οποία, όμως, εξαιρέθηκε ρητά από 1.1.2016 (Ν. 
4387/16, άρθρο 44, περίοδος 2η). 
 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 3η : 1.7.2016 και εφεξής (Ν. 4387/16, άρθρο 44) 

 
Εισφορά 6% επί των Καταβαλλομένων Κύριων Συντάξεων και των μη εισέτι 
επανυπολογισμένων Επικουρικών Συντάξεων, ΜΕΤΑ την αφαίρεση των 
μειώσεων των ως άνω Νόμων, συμπεριλαμβανομένης και της ΕΑΣ του Ν. 
3986/11. 

 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 4η : 1 – 31.8.2016 και 1.5.2018 και εφεξής (Ν. 4387/16, 
άρθρο 96) 
 
Εισφορά 6% στις ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΕΣ Επικουρικές Συντάξεις, με 
ΣΩΣΤΟ υπολογισμό της ΕΑΣ του Ν. 3986/11, (Αύγουστος 2016 και από 
Μάιο 2018 και εφεξής).  
 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 5η : 1.9.2016 - 30.4.2018 (με προφορικές οδηγίες) 
 
Με ΠΑΡΑΝΟΜΟ υπολογισμό της ΕΑΣ αυτής από 1.9.2016 έως 30.4.2018, 
με αποκατάσταση έκτοτε της νομιμότητας.  
 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 6η : ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΝ 1.12.2017 
 
Επιστροφή, την 1.12.2017, των παρανόμως παρακρατηθέντων ποσών επί 
των μνημονιακών μειώσεων των Νόμων 4024/11, 4051/12 και 4093/12 
επί των Κύριων Συντάξεων από 1.6.2013 έως 30.6.2016 (Ν. 4501/17, 
άρθρο 2). 
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ΕΞΑΙΡΕΘΗΚΑΝ, δηλαδή, από την επιστροφή οι παράνομες κρατήσεις επί 
της μείωσης της ΕΑΣ, (Ν. 3986/11), παρά το γεγονός ότι η μη εξαίρεσή της 
στο παρελθόν είχε χαρακτηρισθεί ως «παραλογισμός». 
 
Εμφάνιση των Επιστραφέντων Ποσών στο Σημείωμα της Κύριας Σύνταξης 
του Δεκεμβρίου 2017. 
 

ΤΙ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ 
 

Α. ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ 
 

1.  ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
 

Αποζημίωση για τα ποσά της εισφοράς υπέρ ΕΟΠΥΥ που 
καταβλήθηκαν από 1.6.2013 έως 30.6.2016 επί της μείωσης της 
ΕΑΣ του Ν. 3986/11, ως εξής : 

 
1.1. Από 1.6.2013 έως 30.6.2015, (25 μήνες) : 

Ποσό ΕΑΣ χ 4% χ 25 = Αποζημίωση 1η  
 
1.2. Από 1.7.2015 έως 30.6.2016 (12 μήνες) : 

Ποσό ΕΑΣ χ 6% χ 12 = Αποζημίωση 2η  
 

2. ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΣΦΟΡΑΣ (4% αντί 6%)   
 

Από 1.7.2015 έως 31.12.2018 (42 μήνες) 
        Καταβαλλόμενο* Ποσό Κύριας Σύνταξης χ 2% χ 42 = Αποζημίωση 3η 
 

Β. ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ, (4% αντί 6%),  
Από 1.7.2015 έως 31.12.2018, (42 μήνες), ως εξής : 

 
ΠΕΡΙΟΔΟΙ : 
1.7.2015  - 31.7.2016 και 1.9.2016 - 30.4.2018 :  (33 μήνες) :   
Καταβαλλόμενη* χ 2% χ 33 = Αποζημίωση 1η 

 
  1.5.2018 - 31.12.2018 : (9 μήνες) : 

Καταβαλλόμενη* χ 2% χ 9 = Αποζημίωση 2η  
 

* MEION ΟΛΕΣ οι μνημονιακές μειώσεις, συμπεριλαμβανομένης και 
της ΕΑΣ, από την αντίστοιχη Μικτή Σύνταξη.  
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Γ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
 

1. Όσοι ΔΕΝ ασκήσουν αγωγή κατά του ΕΦΚΑ μέχρι την 
31.12.2018, οι αξιώσεις τους που απορρέουν από 1.6.2013 έως 
31.12.2013 [από την 1η αποζημίωση του ΕΦΚΑ], 
παραγράφονται.  

 
2. Προκειμένου να αποφευχθεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο, σε 

Συναδέλφους που θα έχουν υποβάλλει έγκαιρα τα αναγκαία 
δικαιολογητικά τους, ομαδικές αγωγές που συγκεντρώνουν την 
προτίμηση των ολιγότερων εναγόντων από κάποιο ή κάποια από τα 
ως άνω δικηγορικά γραφεία, μεταφέρονται στα γραφεία εκείνα με 
τους περισσότερους ενάγοντες, ώστε να συμπληρωθεί κατά το 
δυνατόν, ο αριθμός των 49 εναγόντων. Αυτό δεν θα συμβεί εάν 
κάποιο ή κάποια από τα δικηγορικά γραφεία δεσμευτούν 
εγγράφως προς το Σύλλογο ότι θα αναλάβουν την κατάθεση 
ομαδικών αγωγών ΠΡΙΝ την 31.12.2018, ανεξάρτητα από τον 
αριθμό των εναγόντων, ΧΩΡΙΣ καμία πρόσθετη επιβάρυνση των 
Συναδέλφων μας.   

 
3. Είναι απαραίτητο να προσκομίζονται επιπλέον στοιχεία στις 

περιπτώσεις μεταβολών μέσα στο χρονικό διάστημα από 
1.6.2013 έως 31.12.2018 : 

 
Αν υπάρχουν μεταβολές λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας των 55 ετών, αλλαγής 
στα οικογενειακά επιδόματα, λόγω ολοκλήρωσης των σπουδών των παιδιών ή 
κατάργησης του επιδόματος γάμου, λόγω θανάτου ή διαζυγίου, είναι απαραίτητα τα 
σημειώματα  Σύνταξης και Επικούρησης των μηνών πριν και μετά από κάθε μεταβολή.  
Για το λόγο αυτό, οι ενδιαφερόμενοι Συνάδελφοι πρέπει, μέχρι και  τις αρχές 
Δεκεμβρίου 2018, να εκτυπώνουν τα μηνιαία σημειώματα των Κύριων και 
Επικουρικών τους Συντάξεων και εάν διαπιστώσουν διαφορές, να τα κοινοποιήσουν 
αμέσως στο Σύλλογο.   
Αναλυτικότερα : 
 
 Με τη συμπλήρωση της ηλικίας των 55 ετών ή τη λύση του γάμου μετά την 

1.1.2013, είναι απαραίτητα  τα σημειώματα,  ένα μήνα πριν και ένα μήνα μετά, 
Κύριας και Επικουρικής Σύνταξης. 

 Το επίδομα τέκνου σταματά στην Κύρια Σύνταξη, με τη συμπλήρωση του 24ου 
έτους και στην Επικουρική Σύνταξη, με τη συμπλήρωση του 25ου έτους.         
Στις περιπτώσεις αυτές είναι απαραίτητα τα εκκαθαριστικά σημειώματα ένα 
μήνα πριν και μετά τη διακοπή του επιδόματος σε Κύρια και Επικουρική 
Σύνταξη, για κάθε μεταβολή κάθε παιδιού, ακόμη και όταν γίνεται αυτόματα 
από τον ΕΦΚΑ, λόγω μη έγκαιρης υποβολής των δικαιολογητικών συνέχισης 
των σπουδών τους.   
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Δ.  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΩΝ  
 
Ακολούθως παραθέτουμε υποδείγματα των Εξουσιοδοτήσεων και των 
Ιδιωτικών Συμφωνητικών, ανά δικηγορικό γραφείο και ανά εναγόμενο 
Ασφαλιστικό Φορέα, [ΕΦΚΑ και ΕΤΕΑΕΠ], για την εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ, 
στις Κύριες και Επικουρικές Συντάξεις, αντίστοιχα. 
 
 
 
ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 


