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ΤΟ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΜΟΙΒΗΣ ΣΤΑ 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 

 

 Είναι γνωστό ότι η Κυβέρνηση πιεζόμενη από το μεγάλο όγκο των 

αγωγών χιλιάδων Συνταξιούχων για τα αναδρομικά των μειώσεων των 

αντισυνταγματικών νόμων 4051 και 4093/2012, οδήγησε τον ΕΦΚΑ στο 

"εφεύρημα" της πιλοτικής δίκης της 10.1.2020, αποτελέσματα της 

οποίας  υπήρξαν : 

1. Η έκδοση της απόφασης 1439/2020 της Ολομέλειας του ΣτΕ που 

επιδίκασε αναδρομικά 11 μηνών σε Κύρια και Επικουρική 

Σύνταξη καθώς και Δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και  επίδομα 

αδείας. 

2. Η Κυβέρνηση περιόρισε τα αναδρομικά αυτά μόνο στην Κύρια 

Σύνταξη με τους νόμους 4714/2020 (άρθρο 14) και 4734/2020 

(άρθρα 33 και 34) και με την ΚΥΑ 11321/35005/11528/ ΦΕΚ Β 

4536/14.4.2020, γεγονός που υποχρέωσε το Σύλλογό μας, να 

καταθέσει αίτησης ακύρωσης της, στο ΣτΕ, ώστε να υποχρεωθεί η 

Κυβέρνηση να καταβάλλει και τα υπόλοιπα αναδρομικά. 

  Σημειώνεται ότι οι διεκδικήσεις μας για αναδρομικά 

 φθάνουν μέχρι τουλάχιστον, 31.12.2018 για την Κύρια Σύνταξη 

 και μέχρι σήμερα για την Επικουρική Σύνταξη.  

3. Αναφορικά με το οφειλόμενο ποσοστό αμοιβής προς τα δικηγορικά 

γραφεία που συνεργάστηκαν με το Σύλλογό μας, τα ιδιωτικά 

συμφωνητικά έγραφαν : 

"  1) Ο Εντολοδόχος θα λάβει από τους προσφεύγοντες συνταξιούχους - μέλη του 

συλλόγου συνταξιούχων της ΑΤΕ για αμοιβή του σε περίπτωση επιτυχούς 

εκβάσεως των δικών το ποσοστό 4% επί του καταβληθέντος καθαρού προ φόρου 

χρηματικού ποσού + ΦΠΑ 23% , αν περατωθεί η υπόθεση αυτή καθ΄ οιονδήποτε 

τρόπο. Ρητά ορίζεται ότι σε περίπτωση νομοθετικής ρύθμιση ή τροπολογίας, ή 

υπουργικής απόφασης ή διαιτητικής απόφασης ο εντολοδόχος θα λάβει ποσοστό 

2% + ΦΠΑ 23% επί του καταβληθέντος καθαρού προ φόρου χρηματικού ποσού. 

Το παρόν αποτελεί πλήρη απόδειξη προς τούτο, απαγορευομένου οιουδήποτε 



άλλου αποδεικτικού μέσου. Σε περίπτωση αποτυχίας της δίκης ο Εντολοδόχος 

δεν θα λάβει ουδεμία αμοιβή." 

 Ο Σύλλογός μας,  με υπευθυνότητα και σύνεση καταλήγει, 

σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, να προτείνει, οι Συνάδελφοι που έχουν 

ασκήσει αγωγές και έχουν υπογράψει Ιδιωτικό Συμφωνητικό με το 

παραπάνω κείμενο,  να καταβάλλουν τώρα το 2% πλέον 24% ΦΠΑ και 
όταν εκδοθούν οι δικαστικές αποφάσεις, τότε θα καταθέσουν και το 

υπόλοιπο ποσό.  Συγχρόνως ζητά από τα δικηγορικά γραφεία που δεν 

ακολουθούν αυτή τη τακτική - που ακολουθούν τα περισσότερα 
δικηγορικά γραφεία, στη δύσκολη αυτή συγκυρία - να την 

ακολουθήσουν, να δείξουν κατανόηση προς αποφυγή τριβών, βασιζόμενα 

στην καλή, μέχρι σήμερα, συνεργασία.  

 Όσοι δε Συνάδελφοι, έχουν ήδη καταβάλλει το 4%, αυτονόητο 
είναι ότι δεν θα έχουν οφειλή, για το ποσό που έχουν εισπράξει, όταν θα 

εκδοθεί η δικαστική απόφαση.  

 

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 


