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ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

Συναδέλφισσες και Συνάδεφλοι, 

Με αφορμή την πρόσφατη έκδοση της απόφασης του Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης που στηρίζεται στις Αποφάσεις 2287/2015 
και 2288/2015 της Ολομέλειας του ΣτΕ, και τη μεγάλη δημοσιότητα 
που έχει λάβει το όλο θέμα, σας ενημερώνουμε για τις κινήσεις του 
Συλλόγου μας, πριν τις Αποφάσεις του ΣτΕ και μέχρι σήμερα 
καθώς και για το τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα : 

• Οι διατάξεις των Νόμων 4051/2012 και 4093/2012, με τις οποίες
ΜΕΙΩΘΗΚΑΝ ακόμη περισσότερο, από 1.1.2012, οι μηνιαίες
Κύριες και Επικουρικές Συντάξεις μας και ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΑΝ τα
Δώρα Χριστουγέννων  - Πάσχα και το Επίδομα Αδείας τόσο από τις
Κύριες, [μέχρι 800,00 Ευρώ το χρόνο], όσο και από τις
Επικουρικές Συντάξεις μας, το ΣτΕ, με δύο Αποφάσεις της
Ολομέλειάς του, που εκδόθηκαν τον Ιούνιο 2015, έκρινε τις
σχετικές διατάξεις των Νόμων αυτών ως αντισυνταγματικές και,
συνεπώς, παράνομες.

• Λίγους μήνες αργότερα, η Κυβέρνηση νομοθέτησε τη ΜΗ
κατάργηση των διατάξεων των δύο αυτών Νόμων, παρά τις περί
του αντιθέτου εκκλήσεις του Συλλόγου μας, ο οποίος έχει
υποβάλλει μια σειρά από εναλλακτικές προτάσεις για το θέμα
αυτό.



• Η άρνηση, από την πλευρά της Κυβέρνησης, να προβεί στη 
νομοθετική ρύθμιση του θέματος, μας υποχρέωσε να 
προχωρήσουμε σε Ομαδικές Αγωγές, [49 Συναδέλφων], που 
ασκήθηκαν από τα τέλη του 2015 και οι οποίες θα αρχίσουν να 
εκδικάζονται μέσα στο 2019. 
 

• Πριν από την έκδοση των Αποφάσεων του ΣτΕ, είχαν ήδη ασκηθεί, 
το 2013 και το 2014, δύο «δοκιμαστικές» αγωγές, η μία από τις 
οποίες, για αποζημιώσεις από το ΕΤΕΑΕΠ, δικαίωσε τους 
ενάγοντες Συναδέλφους και στις 8.10.2018 εκδικάσθηκε η Έφεση 
του Ταμείου κατά της πρωτόδικης Απόφασης. Η άλλη, για 
αποζημιώσεις από το ΕΦΚΑ, συζητήθηκε, μετά από αναβολές, στις 
19.10.2018, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών και αναμένεται η 
έκδοση Απόφασης.  
 

• Μετά τις διαστάσεις που έλαβε στα ΜΜΕ η Απόφαση του 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, τα ερωτήματα που 
τίθενται από τους Συναδέλφους είναι σχετικά με το ΤΙ πρέπει να 
κάνουν, για να διασφαλίσουν τα δικαιώματά τους. 
 

 Επειδή, οι Συνάδελφοι που έχουν ήδη ασκήσει αγωγές, είναι 
περίπου 1.000, όταν οι δικαιούχοι αποζημίωσης είναι αρκετές 
χιλιάδες, θέτουμε στην κρίση σας τα εξής : 
 

• Όσοι έχουν υποβάλλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά στοιχεία, για 
την άσκηση των Αγωγών αυτών και ΔΕΝ έχουν ειδοποιηθεί ότι 
υπάρχουν εκκρεμότητες, δεν χρειάζεται να κάνουν τίποτα άλλο, 
πέρα από το να συγκεντρώνουν, από το 2016 και εφεξής, τα 
μηνιαία ενημερωτικά σημειώματα Κύριας και Επικουρικής τους 
Σύνταξης που θα χρειασθούν για τις Αποζημιωτικές Αγωγές, της 
επόμενης περιόδου, [Μαΐου 2016 – Δεκεμβρίου 2019], για τις 
οποίες θα ενημερωθείτε σύντομα. 
 

• Όσοι, όμως, έχουν εκκρεμότητες πρέπει να τις τακτοποιήσουν το 
συντομότερο δυνατό, για να μη παραγραφούν τα δικαιώματά τους 
έτους 2013. 
 

• Επίσης, οι Συνάδελφοι που έχουν συνταξιοδοτηθεί μετά την 
31.12.2013, ΔΕΝ χρειάζεται να υποβάλλουν Αίτηση, αφού το 
δικαίωμά τους σε αποζημίωση, για το έτος 2014, παραγράφεται 
στις 31.12.2019, μέσα στο οποίο διάστημα μπορούν να 



συμμετάσχουν σε κάποια από τις ομαδικές Αποζημιωτικές Αγωγές 
που θα γίνουν.  
 

• Όσοι δεν έχουν υποβάλλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά στοιχεία 
πρέπει να τα υποβάλλουν άμεσα στο Σύλλογο και, πάντως, 
μέχρι την 30.11.2018,  για κάθε δε ενδεχόμενο, να 
υποβάλλουν, ΕΝΤΟΣ του ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018, από μία Αίτηση 
στο ΕΦΚΑ και στο ΕΤΕΑΕΠ, από τους οποίους Ασφαλιστικούς 
Φορείς πρέπει να λάβουν αριθμό πρωτοκόλλου. Με την Αίτησή 
τους αυτή, θα ζητούν να αποζημιωθούν, από 1.1.2013, για τις 
αντισυνταγματικές, κατά το ΣτΕ, μειώσεις των μηναίων Συντάξεών 
τους και τις καταργήσεις, επίσης  από 1.1.2013, των Δώρων 
Χριστουγέννων – Πάσχα και του Επιδόματος Αδείας που επέβαλαν 
οι αντισυνταγματικές διατάξεις των Νόμων 4051/2012 και 
4093/2012. 
 

• Οι Συνάδελφοι που θα υποβάλλουν τις Αιτήσεις αυτές έχουν 
δικαίωμα να προσφύγουν, με Αποζημιωτικές Αγωγές, μέσα σε 
διάστημα έξι (6) μηνών, από την υποβολή τους, ΧΩΡΙΣ να έχουν 
απολέσει το δικαίωμά τους να αποζημιωθούν και για το έτος 2013, 
ενώ όποιοι δεν υποβάλλουν τις Αιτήσεις αυτές ή δεν ασκήσουν 
Αγωγή, μέσα στο 6μηνο, με την προϋπόθεση, βεβαίως, ότι δεν θα 
λάβουν νωρίτερα αρνητική απάντηση από τον ΕΦΚΑ ή το 
ΕΤΕΑΕΠ, θα δικαιούνται αποζημίωση από 1.1.2014 και μετά. 
 

• Επειδή, έχει νομοθετηθεί να ισχύσει  από 1.1.2019 η επιβολή 
νέων, πλέον δυσβάστακτων περικοπών στις Συντάξεις μας, με την 
κατάργηση του Επιδόματος Γάμου, την αντικατάσταση του 
Επιδόματος Τέκνων, με προνοιακού τύπου επίδομα, και τη 
μείωση των Κύριων Συντάξεων μέχρι 18%, προτρέπουμε τους 
Συναδέλφους μας στην υποβολή των πιο πάνω Αιτήσεων, μέσα στο 
Δεκέμβριο 2018 και μάλιστα προς τα τέλη του. 
 

• Η υποβολή της Αίτησης, μπορεί να γίνει με τους εξής τρεις 
εναλλακτικούς τρόπους : 
 
Πρώτον,  από τους Συναδέλφους που μπορούν, αυτοπρόσωπα 
στα Γραφεία του ΕΦΚΑ – Τοπικό Υποκ/μα Εντασσομένων Ταμείων 
και Κλάδων – πρώην ΤΣΠΑΤΕ, (οδός Δραγατσανίου, αριθ. 8, 
πρώτος όροφος) και στα Γραφεία του ΕΤΕΑΕΠ, (οδός Φιλελλήνων, 
αριθ. 13-15, ισόγειο), λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου της 
Αίτησής τους αυτής.  



Δεύτερον, ταχυδρομικά, με συστημένη αλληλογραφία στις ως 
άνω διευθύνσεις του ΕΦΚΑ – ΤΣΠΑΤΕ και του ΕΤΕΑΕΠ, 
αντίστοιχα, ζητώντας να τους γνωστοποιηθεί ο αριθμός 
πρωτοκόλλου της Αίτησης τους. 

Τρίτον, να υποβάλλουν ηλεκτρονικά το ακόλουθο κείμενο : 

«  Αιτούμαι να αποζημιωθώ, με το ποσό των Ευρώ ....... 
για την περιουσιακή ζημία που έχω υποστεί, κατά το 
χρονικό διάστημα από 1.1.2013 μέχρι 31.12.2013, λόγω 
εφαρμογής σε βάρος των εκ Συντάξεως αποδοχών μου, των 
αντισυνταγματικών διατάξεων των Νόμων 4051/2012 και 
4093/2012, όπως έκρινε το ΣτΕ, με τις υπ’ αριθ. 2287/2015 
και 2288/2015 Αποφάσεις της Ολομέλειάς του, με τις 
οποίες διατάξεις μειώθηκαν οι μηνιαίες αποδοχές μου και 
καταργήθηκαν τα Δώρα Χριστουγέννων  -  Πάσχα και το 
Επίδομα Αδείας, όπως αυτά μου καταβάλλονταν μέχρι και 
το 2012, οι οποίες παράνομες μειώσεις και καταργήσεις 
επέφεραν ισόποσο αδικαιολόγητο πλουτισμό στον 
Ασφαλιστικό μου Φορέα. » 

στην Αίτηση που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ 
(επιλογές : Συνταξιούχοι – Ηλεκτρονική Αίτηση Συνταξιούχων στο 
ΕΦΚΑ για τις μειώσεις στην Κύρια και Επικουρική Σύνταξη).  
Η συμπλήρωση της Αίτησης αυτής, γίνεται με χρήση των κωδικών 
taxis net.  

 Προκειμένου, τέλος, η Αίτηση που θα υποβάλλετε να έχει
τις προϋποθέσεις του Νόμου, για την εξαμηνιαία αναστολή
της παραγραφής των δικαιούμενων αποζημιώσεών σας έτους
2013, στο κείμενό της πρέπει να αναφέρεται το αιτούμενο
ποσό της αποζημίωσής σας, από την 1.1.2013 έως και την
31.12.2013. 

Το ποσό της αποζημίωσης που διεκδικείτε  από καθένα από 
τους δύο αυτούς υπόχρεους Ασφαλιστικούς Φορείς, [ΕΦΚΑ 



και ΕΤΕΑΕΠ], είναι το ίδιο και στις δύο Αιτήσεις, 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά κανόνα, τα διεκδικούμενα 
ποσά από τον ΕΦΚΑ και τον ΕΤΕΑΕΠ είναι περίπου τα ίδια. 
Το ποσό αυτό θα το υπολογίσετε πολλαπλασιάζοντας το 
ποσό της ακαθάριστης – μικτής Κύριας Σύνταξής σας 
μηνός Οκτωβρίου 2018 επί τον αριθμό 3 και θα το
καταχωρήσετε στις Αιτήσεις σας, στρογγυλευμένο προς την 
αμέσως μεγαλύτερη δεκάδα Ευρώ. 

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ : 

Υπόδειγμα δύο Αιτήσεων 


