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ΣΥΛΛΟΓΟΣ   ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ             
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ           
email : silsinate@hotmail.com 

Αθήνα, 31.1.2019 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 

1. Το 2018 έκλεισε ο πρώτος Κύκλος, με την κατάθεση 25 ομαδικών αποζημιωτικών 
αγωγών, από μέλη του Συλλόγου ή κληρονόμους τους. Από τις αρχές του 2019 ξεκινά 
ένας ΝΕΟΣ Κύκλος, ο οποίος θα ολοκληρωθεί ΕΑΝ και ΟΤΑΝ ακυρωθούν, καθ’ 
οιονδήποτε τρόπο, οι αντισυνταγματικές διατάξεις των Νόμων 4051/2012 και 
4093/2012. 
 

2. Μετά τον επανυπολογισμό, αρχικά των Επικουρικών, [τον Αύγουστο 2016], και 
πρόσφατα, [το Μάρτιο 2019], των Κύριων Συντάξεών μας, διαπιστώνεται ότι 
εξακολουθούμε να υφιστάμεθα τις δυσβάσταχτες συνέπειες των παράνομων, ως 
αντιβαινουσών στο Σύνταγμα και στην ΕΣΔΑ, μειώσεων των μηνιαίων Συντάξεών μας 
και καταργήσεων των Δώρων Χριστουγέννων – Πάσχα και του Επιδόματος Άδειας, τα 
οποία λαμβάναμε μέχρι και το 2012, ως αποτέλεσμα των αντισυνταγματικών 
διατάξεων των δύο ως άνω Νόμων. 

Για την αποκατάσταση των συνεπειών αυτών, που μας ακολουθούν ακόμη και 
μετά το Νόμο 4387/2016, ΞΕΚΙΝΑΜΕ ένα Νέο Κύκλο Ομαδικών Αποζημιωτικών 
Αγωγών των 49 μελών του Συλλόγου εκάστη.  

3. Ο Νέος αυτός Κύκλος, σ’ ό,τι ειδικότερα αφορά στο 2019, θα καλύπτει τα ακόλουθα 
χρονικά διαστήματα : 
 

3.1. Για Όσους Έχουν ήδη Μετάσχει σε Προηγούμενη Ομαδική Αγωγή. 

Οι Συνάδελφοι αυτοί μπορούν, με τη δεύτερη αγωγή τους, να καλύψουν το 
χρονικό διάστημα από την 1η του επόμενου μήνα μετά τον τελευταίο που κάλυπτε 
η αρχική τους αγωγή και μέχρι, κατά προτίμηση, κάποιο μήνα του 2019. 

Ο Πίνακας που ακολουθεί εμφανίζει την έναρξη, λήξη και το πλήθος των αγωγών 
κάθε όμοιας διάρκειας ομαδικής αγωγής καθώς επίσης την έναρξη και τις 
προγραμματισμένες λήξεις των ομαδικών αγωγών του 2019 και όσων άλλων ετών 
χρειαστεί. 
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ΑΡΧΙΚΕΣ ΟΜΑΔΙΚΕΣ 
ΑΓΩΓΕΣ ΜΕΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ 
ΑΓΩΓΕΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2019 

ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΠΛΗΘΟΣ ΕΝΑΡΞΗ    ΛΗΞΕΙΣ1 
1.1.2012 31.12.2015 1 1.1.2016  
1.1.2012 31.1.2016 2 1.2.2016 30/4 ή, 
1.1.2012 29.2.2016 3 1.3.2016 31/7  
1.1.2012 31.3.2016 1 1.4.2016 31/12 
1.1.2012 30.4.2016 10 1.5.2016  
1.1.2013 30.4.2016 8 1.5.2016  

1. Οι ίδιες λήξεις θα ισχύουν και τα επόμενα χρόνια, μέχρι να ακυρωθούν οι αντισυνταγματικές διατάξεις 
των Νόμων 4051/2012 και 4093/2012. 

Σημειώνεται ότι οι Συνάδελφοι που έχουν μετάσχει στις 25 αρχικές ομαδικές 
αγωγές ΔΕΝ χάνουν το δικαίωμά τους στην άσκηση νέας αποζημιωτικής αγωγής, 
μέχρι τα τέλη του 2021. 

Επισημαίνεται, όμως, ότι θα ήταν σκόπιμο οι αγωγές αυτές να ασκούνται με 
τέτοια συχνότητα, ώστε να καλύπτουν χρονικά διαστήματα 3 έως 4 το πολύ ετών, όχι 
μόνο για να συζητούνται, σε πρώτο βαθμό, πλησιέστερα η νεώτερη προς την 
προηγούμενη, αλλά και για να αποφεύγονται να αιτούνται μεγαλύτερα ποσά 
αποζημιώσεων, εξ αιτίας της χρονικής διάστασης και μόνο.  

3.2. Για Όσους θα Μετάσχουν για Πρώτη Φορά σε Ομαδική Αγωγή. 

Στην κατηγορία αυτή των Συναδέλφων διακρίνονται οι ακόλουθες τρεις [3] 
ξεχωριστές ομάδες : 

 Όσοι Συνταξιοδοτήθηκαν ΜΕΤΑ την 1.1.2014 

Οι Συνάδελφοι αυτοί πρέπει, εφόσον επιθυμούν να μετέχουν στο Νέο Κύκλο 
ομαδικών αγωγών, να αποστείλουν στο Σύλλογο τα πλήρη στοιχεία τους, ΜΕΤΑ 
την 1.5.2019 και μέχρι τη 10.11.2019 το   Α Ρ Γ Ο Τ Ε Ρ Ο,  ανεξάρτητα από το 
εάν έχουν υποβάλει ή όχι την αίτηση για την 6/μηνη αναστολή της παραγραφής, 
διαφορετικά κινδυνεύουν να χάσουν το δικαίωμά τους σε αποζημίωση, για τη 
βλάβη που υπέστησαν στο έτος 2014. 

 Όσοι Συνταξιοδοτήθηκαν ΠΡΟ της 1.1.2014 και Έχουν Υποβάλλει, μέσα στο 
2018, την Αίτηση Αναστολής. 

Οι Συνάδελφοι αυτοί, εφόσον ενδιαφέρονται να ΜΗΝ παραγραφούν τα 
δικαιώματά τους για το έτος 2013, πρέπει   Ο Π Ω Σ Δ Η Π Ο Τ Ε  να 
αποστείλουν, απευθείας, στο Σύλλογο τα πλήρη στοιχεία τους, το ΑΡΓΟΤΕΡΟ 
μέχρι τα τέλη ΜΑΡΤΙΟΥ 2019, ώστε να περιληφθούν στις ομαδικές αγωγές που 
θα ασκηθούν μέχρι τα τέλη Απριλίου 2019. 

Οι Συνάδελφοι της ομάδας αυτής πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να αποστείλουν στο 
Σύλλογο αντίγραφο της αίτησης αναστολής τους, με τον αριθμό πρωτοκόλλου ή 
καταχώρησής της. 
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 Όσοι Συνταξιοδοτήθηκαν ΠΡΟ της 1.1.2014 και ΔΕΝ Έχουν Υποβάλλει, μέσα 
στο 2018, την Αίτηση Αναστολής. 

Οι Συνάδελφοι αυτοί, μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να συμμετέχουν σε 
ομαδικές αγωγές για τις απαιτήσεις τους από την 1.1.2014 και εφεξής, 
εξωμοιούμενοι με τους Συναδέλφους της πρώτης ως άνω ομάδας, με την ίδια 
υποχρέωση, να αποστείλουν, δηλαδή, απευθείας στο Σύλλογο τα πλήρη στοιχεία 
τους στο διάστημα από 1.5.2019 έως 10.11.2019, ώστε να  ΜΗΝ κινδυνεύσουν να 
χάσουν τα δικαιώματά τους και για το 2014. 

4. Τα Αναγκαία Στοιχεία για τις Νέες Αγωγές. 

Οι Συνάδελφοι που είναι ή θα εγγραφούν μέλη του Συλλόγου, τα οποία και μόνο 
έχουν το σχετικό δικαίωμα, και επιθυμούν να μετάσχουν στις ομαδικές αγωγές του 
Νέου Κύκλου, πρέπει να αποστείλουν ή να φέρουν στα Γραφεία του Συλλόγου, και 
μόνο σ’ αυτά, τα ακόλουθα στοιχεία : 

 Αντίγραφο της Πράξης Απονομής Κύριας Σύνταξης. 

Όσοι δεν την έχουν, να την αναζητήσουν ΑΜΕΣΑ από το ΤΣΠ-ΑΤΕ, οδός 
Δραγατσανίου 8, τηλ. 2103621304 και 2103303187, και θα τη λάβουν σε 
σύντομο χρόνο. 

 Αντίγραφο της Πράξης Απονομής Επικούρησης – «Εισηγητική Πρόταση Απονομής 
Επικούρησης» (για τους παλαιότερους). 

Όσοι δεν την έχουν, να την αναζητήσουν ΑΜΕΣΑ, υποβάλλοντας σχετική 
αίτηση στο ΕΤΕΑΕΠ, οδός Φιλελλήνων 13-15, αποστέλλοντας στο Σύλλογο 
αρχικά αντίγραφο της αίτησής τους αυτής και αργότερα, όταν λάβουν την «Πράξη», 
αντίγραφό της. 

 Αντίγραφα Ενημερωτικών Σημειωμάτων Κύριας Σύνταξης 

Τα αναγκαία Σημειώματα είναι εκείνα του Ιανουαρίου 2015, [όσοι δεν το 
έχουν μπορούν να το αναζητήσουν άμεσα από το ΤΣΠ-ΑΤΕ ή να αποστείλουν 
κάποιο Σημείωμα του 2014, μόνον εφόσον δεν έχει επέλθει ενδιάμεση 
μεταβολή, όπως αναλύεται στη συνέχεια], των μηνών Δεκεμβρίου 2018 και 
Μαρτίου 2019, πριν και μετά, δηλαδή, τον επανυπολογισμό των Κύριων 
Συντάξεων, καθώς επίσης και εκείνο του μήνα Μαρτίου ή Ιουνίου ή Οκτωβρίου 
2019, ανάλογα με το μήνα, μέσα στον οποίο θα ολοκληρώνεται ο, προς αποστολή 
στο Σύλλογο, φάκελος κάθε ενάγοντα. 

Οδηγίες, σχετικά με τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί, για να 
εκτυπωθούν τα Σημειώματα της Κύριας και της Επικουρικής Σύνταξης από το 
Διαδίκτυο, [μετά το Μάρτιο 2015], δίνονται στις Εφημερίδες του Συλλόγου. 
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 Αντίγραφα της «Ανάλυσης Πληρωμής Επικουρικής Σύνταξης» 

Οι Αναγκαίες αυτές «Αναλύσεις» αφορούν στους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 
2016, δηλαδή, πριν και μετά τον επανυπολογισμό των Επικουρικών Συντάξεων, 
καθώς επίσης και στο μήνα Μάρτιο ή Ιούνιο ή Οκτώβριο 2019, όπως και 
προηγούμενα. 

Τα αντίγραφα των άνω Σημειωμάτων, να φωτοτυπούνται σε φυσικό μέγεθος, με 
ευδιάκριτα όλα τα ποσά, [ακέραια και δεκαδικά], που αναφέρονται σ’ αυτά. 

 Αντίγραφα Πληροφοριακών Αναλύσεων για τον Επανυπολογισμό. 

Οι Αναλύσεις αυτές, για τις Επικουρικές Συντάξεις, έχουν ήδη αναρτηθεί 
στην Ιστοσελίδα του ΕΤΕΑΕΠ, και αναμένεται η ανάρτησή τους στην Ιστοσελίδα 
του ΕΦΚΑ, για τις Κύριες Συντάξεις. 

 Τρία [3] και μόνο Αντίγραφα των ΝΕΩΝ Συμφωνητικών. 

Τα Συμφωνητικά αυτά είναι αναρτημένα, από σήμερα, στην Ιστοσελίδα του 
Συλλόγου, ώστε να συμπληρωθούν και να υπογραφούν με πρωτότυπες, και όχι 
φωτοτυπημένες, υπογραφές. ΜΗ χρησιμοποιείτε παλαιότερα Συμφωνητικά, ΟΥΤΕ 
Συμφωνητικά για άλλη δικαστική διεκδίκηση, [όπως για την Εισφορά Υγείας, βλ. 
Ιστοσελίδα Συλλόγου Μάιος 2018]. 

 Μία (1) και μόνο Πρωτότυπη Εξουσιοδότηση. 

Η Εξουσιοδότηση πρέπει να είναι προς το ΙΔΙΟ Δικηγορικό Γραφείο, το οποίο 
θα έχετε επιλέξει με το Συμφωνητικό του, και να θεωρείτε το γνήσιο της 
υπογραφής σας, σε ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα. ΜΗ χρησιμοποιείτε παλαιότερες ή 
άσχετες, [όπως και παραπάνω], Εξουσιοδοτήσεις. 

 Αντίγραφο των δύο Όψεων της Ταυτότητας. 
 

 Αντίγραφο Κατάθεσης Ποσού 20,00 Ευρώ. 

Το ποσό αυτό καλύπτει το κόστος κάθε ενάγοντα, για μία ενιαία αγωγή προς 
τον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ, μέχρι την έκδοση Πρωτόδικης Απόφασης. Το ποσό 
αυτό κατατίθεται απευθείας στο Λογαριασμό που τηρεί το Δικηγορικό Γραφείο 
της επιλογής σας στην Τράπεζα Πειραιώς, με αιτιολογία, πέρα από το 
ονοματεπώνυμό σας, «έξοδα αγωγής νέου Κύκλου». 

Αντίγραφο του αποδεικτικού κατάθεσης, αποστέλλεται, σε έντυπη ή 
ηλεκτρονική μορφή, στο Σύλλογο, διαφορετικά ουδεμία επεξεργασία των 
αποσταλμένων στοιχείων μπορεί να προχωρήσει.  

 Αντίγραφο της Αίτησης Αναστολής της Παραγραφής. 

Το αντίγραφο αυτό, με τον αριθμό πρωτοκόλλου ή καταχώρησης της αίτησης, 
είναι απολύτως αναγκαίο να υποβληθεί, εφόσον η συνταξιοδότηση έλαβε χώρα 
ΠΡΟ της 1.1.2014 και η αίτηση υποβλήθηκε εντός του 2018. 
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ΜΗ αποστολή αντιγράφου της αίτησης αυτής, ισοδυναμεί με ΜΗ υποβολή της 
αίτησης και συνεπάγεται απώλεια των απαιτήσεων για το έτος 2013.  

5. Τα Δικηγορικά Γραφεία και οι Λογαριασμοί τους. 
 

Τα Δικηγορικά Γραφεία, με τα οποία κατέληξε σε συμφωνία συνεργασίας ο 
Σύλλογος και οι αριθμοί των Λογαριασμών τους στην Τράπεζα Πειραιώς, στον οποίο 
και μόνο θα κατατίθενται, από κάθε ενάγοντα, τα 20,00 Ευρώ, είναι [κατ’ 
αλφαβητική σειρά] τα ακόλουθα : 

 

 

 

5.1. Σημειώνεται ότι με τη συμφωνία αυτή του Συλλόγου, κατέστη δυνατός ο 
περιορισμός της δικηγορικής αμοιβής των άνω Γραφείων από το 4%, που 
προέβλεπε η συμφωνία του 2015, στο 2% επί του καταβληθέντος, προ φόρου, 
[και όχι του επιδικασθέντος], ποσού αποζημίωσης, πλέον του ΦΠΑ, που θα ισχύει 
κατά το χρόνο εξόφλησης.  

5.2. Σημειώνεται, επίσης, ότι οι Συνάδελφοι που έχουν ήδη υποβάλλει τα στοιχεία 
τους και ΔΕΝ έχουν συμπεριληφθεί σε κάποια από τις 25 αρχικές αγωγές που 
έχουν ασκηθεί μέχρι την 31.12.2018 : 

 ΔΕΝ χρειάζεται να καταβάλλουν τα 20,00 Ευρώ, εφόσον βεβαίως τα έχουν ήδη 
καταβάλει στο Σύλλογο, ο οποίος θα τα μεταφέρει στο Λογαριασμό του 
Δικηγορικού Γραφείου που θα έχει επιλεγεί για το Νέο Κύκλο των 
αποζημιωτικών  αγωγών. 

 ΕΑΝ επιλέξουν το ίδιο Δικηγορικό Γραφείο που είχαν ήδη επιλέξει και 
προηγούμενα, τότε πρέπει να αποστείλουν  Μ Ο Ν Ο  το Νέο Ιδιωτικό 
Συμφωνητικό, [σε τρία αντίτυπα, με πρωτότυπες υπογραφές], διαφορετικά, 
πρέπει να αποστείλουν και την Εξουσιοδότηση του Δικηγορικού Γραφείου της 
νέας τους επιλογής.  

 ΟΛΟΙ οι Συνάδελφοι της κατηγορίας αυτής πρέπει ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ να 
συμπληρώσουν πρώτα το φάκελό τους, με ΟΛΑ τα επιπλέον αναγκαία 
στοιχεία, όπως αυτά περιγράφονται στην επόμενη παράγραφο 6, και, γενικά, 
να ακολουθήσουν πιστά τις οδηγίες που δίνονται στις παραγράφους 7-8, όπως 
δηλαδή πρέπει να πράξει και κάθε άλλος Συνάδελφος, και μετά να τον 
αποστείλουν στο Σύλλογο. 
 
5.3. Τα ως άνω Δικηγορικά Γραφεία, με τα οποία συνεργάζεται ο Σύλλογος για 
τις νέες αποζημιωτικές αγωγές, έχουν δεσμευθεί να αποδεχθούν αγωγή με 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΛΟΥΚΑΣ & 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

5032 060279 834 

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ & 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

5015 015865 771 

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ ΑΜΑΛΙΑ 5104 087768 064 
ΤΣΕΛΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 6061 010135 789 
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έναν ελάχιστο αριθμό εναγόντων μελών, [μικρότερο των 49], τα οποία μέλη θα 
έχουν επιλέξει κάποιο από τα Γραφεία αυτά. Ο ελάχιστος αυτός αριθμός 
διασφαλίζει την από μέρους του Γραφείου άσκηση της αγωγής, εντός των 
προβλεπομένων, για κάθε περίπτωση, χρονικών ορίων, ΧΩΡΙΣ το οποιοδήποτε 
πρόσθετο κόστος, για τα ενάγοντα μέλη του Συλλόγου, τα οποία θα μετέχουν σε 
αγωγή στην οποία δεν συμπληρώνονται οι 49 ενάγοντες, αλλά μόνο ο ελάχιστος 
αριθμός. 
 

ΕΑΝ, όμως, ο ελάχιστος αυτός αριθμός ΔΕΝ συγκεντρώνεται, τότε, για να 
αποφευχθεί η παραγραφή των απαιτήσεων των εναγόντων μελών για το έτος 
2013, [μέχρι την 30.4.2019], ή το 2014, [μέχρι την 31.12.2019], ή για κάθε 
επόμενο έτος, [2015, 2016 κ.ο.κ], τα μέλη αυτά θα κληθούν, από το Σύλλογο, 
[κατ΄απόλυτη χρονολογική σειρά αποστολής των στοιχείων τους], να επιλέξουν 
μεταξύ των υπόλοιπων Δικηγορικών Γραφείων, [από εκείνα με τις λιγότερες 
προς εκείνα με τις περισσότερες προτιμήσεις], έτσι ώστε να διασφαλιστεί, κατά 
το δυνατόν, η εμπρόθεσμη άσκηση της αγωγής τους.   

Στις περιπτώσεις αυτές, οι Συνάδελφοι ΔΕΝ οφείλουν να καταβάλλουν ούτε 
τα 20,00 Ευρώ, ούτε οποιοδήποτε άλλο ποσό για την άσκηση, συζήτηση σε 
πρώτο βαθμό κλπ. της αγωγής τους στο Γραφείο, στο οποίο θα έχουν υπαχθεί, 
κατά τα παραπάνω, διότι έχει ήδη συμφωνηθεί ότι το οικονομικό θέμα θα 
τακτοποιείται απευθείας μεταξύ των επιλεγέντων, [αρχικά και τελικά], 
Δικηγορικών Γραφείων.  

6. Μεταβολές στο Ύψος των Αντισυνταγματικών Μειώσεων. 

Μέσα στο χρονικό διάστημα που καλύπτουν οι αγωγές του Νέου Κύκλου 
ενδέχεται να συμβούν μεταβολές, [προβλέψιμες ή απρόβλεπτες], στο ύψος των 
αντισυνταγματικών μειώσεων των δύο ως άνω Νόμων. Προκειμένου, συνεπώς, οι 
αγωγές να είναι σωστές, είναι ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΝΑΓΚΑΙΟ να αποστέλλονται στο Σύλλογο 
και τα ακόλουθα συμπληρωματικά στοιχεία, [πέρα από εκείνα που ήδη 
αναφέρονται στην παράγραφο 4], προς απόδειξη της ορθότητας της αιτούμενης 
αποζημίωσης. 

Επισημαίνεται ότι οι μεταβολές αυτές ΔΕΝ ΑΦΟΡΟΥΝ Συναδέλφους άνω των 
60 ετών, χωρίς μεταβολή στην οικογενειακή τους κατάσταση, που συνταξιοδοτήθηκαν 
μέχρι την 31.12.2012. 

Οι μεταβολές, που επηρεάζουν το ύψος της αιτούμενης αποζημίωσης, 
οφείλονται στις ακόλουθες αιτίες : 

6.1. Όριο Ηλικίας 55 Ετών. 

Οι Συνάδελφοι που συμπληρώνουν το 55ο έτος της ηλικίας τους επιβαρύνονται 
πλέον με μικρότερη μείωση του Νόμου 4024/2011, εξέλιξη που επιδρά αυξητικά στις 
μειώσεις των Νόμων 4051/2012 και 4093/2012. Συνεπώς, όσοι, λόγω του ύψους της 
αρχικής ακαθάριστης Σύνταξής τους, [άνω των 1.400,01 Ευρώ], υφίστανται τη 
μεταβολή στη μείωση του Νόμου 4024/2011, πρέπει να αποστείλουν επιπλέον στο 
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Σύλλογο αντίγραφα των Σημειωμάτων Κύριας και Επικουρικής τους Σύνταξης, τόσο 
του μήνα στον οποίο συμπλήρωσαν το όριο ηλικίας των 55 ετών, όσο και του αμέσως 
επόμενου μήνα.  

6.2. Όριο Ηλικίας 60 Ετών 

Οι Συνάδελφοι που συμπληρώνουν το 60ο έτος της ηλικίας τους και το ύψος 
της αρχικής ακαθάριστης Σύνταξής τους υπερβαίνει τα 1.700,01 Ευρώ, 
επιβαρύνονται πλέον με μικρότερη μείωση του Νόμου 3986/2011, με την ίδια ως 
άνω αυξητική επίπτωση στο ύψος των δύο επίδικων αντισυνταγματικών μειώσεων.      
Συνεπώς, οι Συνάδελφοι της κατηγορίας αυτής πρέπει να αποστείλουν επιπλέον στο 
Σύλλογο, αντίγραφα των Σημειωμάτων Κύριας και Επικουρικής τους Σύνταξης, τόσο 
του μήνα εντός του οποίου συμπλήρωσαν το όριο ηλικίας των 60 ετών, όσο και του 
αμέσως επόμενου μήνα. 

6.3. Μεταβολές στα Οικογενειακά Επιδόματα («Οικογενειακά Βάρη») 

Τα Οικογενειακά Επιδόματα μεταβάλλονται, λόγω : 

 σύναψης ή λύσης γάμου, με διαζύγιο ή θάνατο, σ’ ότι αφορά στην Κύρια 
Σύνταξη, εκτός εάν υπάρχει ανήλικο παιδί, 

 απόκτησης ή ενηλικίωσης τέκνου, με όριο ηλικίας 18 ετών ή, εφόσον 
σπουδάζει, 24 ετών για την Κύρια Σύνταξη και 25 ετών για την Επικουρική,  

 διακοπής και επαναχορήγησης Επιδόματος Τέκνου, πρακτική του ΕΦΚΑ, 
όταν δεν υποβάλλονται έγκαιρα τα δικαιολογητικά συνέχισης των σπουδών 
του παιδιού και 

 διακοπής του Επιδόματος Τέκνου με καθυστέρηση, πρακτική του ΕΤΕΑΕΠ, 
το οποίο κρατά αναδρομικά τα επιπλέον καταβληθέντα ποσά. 

Σε όλες αυτές τις  περιπτώσεις, πρέπει να αποστέλλονται επιπλέον στο 
Σύλλογο αντίγραφα των Σημειωμάτων Κύριας και Επικουρικής Σύνταξης, τόσο 
του τελευταίου μήνα ΠΡΙΝ από κάθε τέτοια μεταβολή, όσο και του αμέσως 
επόμενου μήνα, στον οποίο αποτυπώνεται, για πρώτη φορά, κάθε τέτοια 
μεταβολή. 

6.4. Παράνομη Διακοπή Καταβολής της Επικούρησης 

Οι Συνάδελφοι που υφίστανται την παράνομη διακοπή της 
δικαιούμενης, εφ’ όρου ζωής, Επικούρησής τους, πρέπει να αποστέλλουν 
επιπλέον στο Σύλλογο αντίγραφα των Σημειωμάτων της Κύριας και 
Επικουρικής τους Σύνταξης του τελευταίου μήνα  καταβολής της Επικούρησής 
τους καθώς και το Σημείωμα του αμέσως επόμενου μήνα μόνο της Κύριας 
Σύνταξής τους, με τη μεταβολή στη μείωση του Νόμου 4093/2012. 

6.5. Καθυστέρηση στην Καταβολή των Συντάξεων. 

Οι Συνάδελφοι [κυρίως οι μετά το 2013 Συνταξιούχοι], που έλαβαν με 
καθυστέρηση τόσο την Κύρια όσο και την Επικουρική τους Σύνταξη, πρέπει 
να αποστείλουν στο Σύλλογο ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ αντίγραφα των Σημειωμάτων και 
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των δύο αυτών Συντάξεών τους που να αφορούν στον πρώτο μήνα καταβολής 
των δικαιούμενων ποσών, με τα αναδρομικά τους.  

Στις περιπτώσεις που η Επικουρική τους Σύνταξη, καταβλήθηκε με 
μεγαλύτερη καθυστέρηση απ’ ό,τι η Κύρια, τότε πρέπει να αποστέλλεται 
επιπλέον αντίγραφο και του Σημειώματος της Κύριας Σύνταξης του ΙΔΙΟΥ 
μήνα, στον οποίο καταβλήθηκε, για πρώτη φορά η Επικούρησή τους. 

6.6. Αναπροσαρμογή ή Χορήγηση και Άλλης Σύνταξης. 

Οι Συνάδελφοι η Κύρια ή/και η Επικουρική Σύνταξη των οποίων 
αναπροσαρμόστηκε, λόγω εφαρμογής δικαστικής απόφασης, [π.χ. για 
παράλειψη προαγωγής], ή μεταγενέστερης προσμέτρησης χρόνου διαδοχικής 
ασφάλισης καθώς και όσοι έλαβαν δεύτερη Σύνταξη, [π.χ. λόγω χηρείας], 
πρέπει να αποστέλλουν επιπλέον αντίγραφα των Σημειωμάτων Κύριας και 
Επικουρικής τους Σύνταξης του μήνα ΠΡΙΝ και του μήνα αμέσως ΜΕΤΑ από 
κάθε τέτοια μεταβολή. 

6.7.  ΕΑΝ μία ή περισσότερες από τις πιο πάνω μεταβολές αναμένεται με 
βεβαιότητα να σημειωθεί μέχρι την 31.3.2019 ή την 30.6.2019 ή την 
1.11.2019, τότε οι Συνάδελφοι με την εξέλιξη αυτή πρέπει να αναμένουν την 
έκδοση των σχετικών, κατά τα ανωτέρω, Σημειωμάτων τους και ύστερα να 
αποστείλουν τα πλήρη δικαιολογητικά τους στο Σύλλογο.  

ΠΡΟΣΟΧΗ : Οι Συνάδελφοι που έχουν συνταξιοδοτηθεί ΠΡΟ της 1.1.2014, 
δεν είχαν μετάσχει στις αρχικές αγωγές, αλλά έχουν υποβάλλει αίτηση 
αναστολής εντός του 2018, επαναλαμβάνεται ότι πρέπει να αποστείλουν τα 
στοιχεία τους το ΑΡΓΟΤΕΡΟ μέχρι τα τέλη Μαρτίου 2019, για να ΜΗΝ 
παραγραφούν τα δικαιώματά τους για το έτος 2013. 

Μεταβολές που αναμένονται να συμβούν ΜΕΤΑ την 31.12.2019, θα 
ενσωματωθούν στις αγωγές του επόμενου χρόνου. 

6.8. Για να έχετε πλήρη γνώση των μεταβολών που μπορεί να έχουν επέλθει ή να 
επέλθουν στις Συντάξεις σας, ΣΚΟΠΙΜΟ είναι να εκτυπώνετε κάθε μήνα ΟΛΑ 
ανεξαιρέτως, τα Σημειώματά σας, αρχίζοντας από το Μάρτιο 2015. 

7. Δυνατότητες Έμμεσων Συνταξιούχων και Κληρονόμων 

7.1.  Οι επιζώντες εκ των συζύγων, εφόσον συνταξιοδοτήθηκαν ΜΕΤΑ την 1.1.2014 
ή και προγενέστερα, ΕΑΝ, όμως, έχουν υποβάλλει την αίτηση αναστολής στο 
2018, σύμφωνα με όσα περιγράφονται παραπάνω, μπορούν, εφόσον το 
επιθυμούν, να συμμετέχουν στις αγωγές αυτές, για αποζημίωσή τους από την 
1.1.2014 ή την 1.1.2013,  με την προϋπόθεση, βεβαίως, ότι είναι ή θα γίνουν 
μέλη του Συλλόγου. 

7.2.   Στις περιπτώσεις θανάτου Συνταξιούχου, μέχρι την 31.12.2013, [εφόσον έχει  
υποβληθεί από τους συγκληρονόμους αίτηση αναστολής εντός του 2018], ή 
μετά την 1.1.2014, οι νόμιμοι κληρονόμοι δύνανται, εφόσον το επιθυμούν, να 
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μετέχουν σε ομαδική αγωγή, ξεχωριστά ο καθένας, για τη δική του 
κληρονομική μερίδα στην αποζημίωση που δικαιούτο να λάβει ο θανών από 
1.1.2014 ή από 1.1.2013, [εάν έχει υποβληθεί αίτηση αναστολής], και μέχρι 
το μήνα του θανάτου του. 

Στις περιπτώσεις αυτές, πέρα απ’ όλα τα στοιχεία του θανόντος, που 
περιγράφονται στις παραγράφους 4 και 6, απαιτούνται αντίγραφα των 
ακόλουθων πρόσθετων στοιχείων : 

 Σημειώματα Κύριας και Επικουρικής Σύνταξης του μήνα θανάτου. 
 Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου του Συνταξιούχου. 
 Πιστοποιητικό Πλησιεστέρων Συγγενών. 
 Πιστοποιητικό περί Δημοσίευσης ή ΜΗ Δημοσίευσης Διαθήκης. 
 Πράξη Αποδοχής Κληρονομιάς ή Πιστοποιητικό ΜΗ Αποποίησής της. 

8.   Οι Συνάδελφοι που θα επιλέξουν να συμμετάσχουν στο Νέο Κύκλο 
αποζημιωτικών αγωγών, [όπως και στους όποιους επόμενους], παρακαλούνται όπως, 
για ταχύτερη, ασφαλέστερη και οικολογικά συμβατή διεκπεραίωση της υπόθεσής 
τους  : 

 
 ΜΗΝ αποστέλλουν στοιχεία που ΔΕΝ είναι αναγκαία, σύμφωνα με τις πιο πάνω 

οδηγίες, όπως μηνιαία Σημειώματα και άλλων, πέραν των αναγκαίων, μηνών. 
 Έγγραφα που εκτείνονται σε 2 σελίδες να φωτοτυπούνται σε 1 φύλλο, [μπρος – 

πίσω], πριν αποσταλούν τα αντίγραφά τους. 
 ΚΑΝΕΝΑ απολύτως από τα αποστελλόμενα έγγραφα ΔΕΝ συρράπτεται με άλλο, 

εκτός εάν το ΙΔΙΟ το πρωτότυπο εκτείνεται σε 3 ή περισσότερες σελίδες, οπότε 
συρράπτεται το αντίγραφό του μετά την, κατά τα ανωτέρω, φωτοτύπισή του. 

 Σ’ ό,τι αφορά στην Πράξη Απονομής Κύριας Σύνταξης, αποστέλλεται ΜΟΝΟ 
αντίγραφο του εγγράφου του ΤΣΠΑΤΕ, στο οποίο αναφέρονται οι Χρόνοι 
Ασφάλισης και ΚΑΝΕΝΑ άλλο έγγραφο, όπως του όποιου Τοπικού Υποκ/τος 
ΕΦΚΑ. 

 Αποστέλλουν απευθείας στο Σύλλογο, με συστημένη αλληλογραφία, τα 
παραπάνω περιγραφέντα αναγκαία στοιχεία, αφού πρώτα τα συγκεντρώσουν στο 
σύνολό τους και ελέγξουν προσεκτικά την πληρότητά τους, με μόνη εξαίρεση, ΕΑΝ 
πιέζει ο χρόνος, τις Πράξεις Απονομής Κύριας και Επικουρικής Σύνταξης, 
σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 4. 

 Στοιχεία που θα περιέρχονται στο Σύλλογο ΜΕΤΑ την 22 Νοεμβρίου, θα 
λαμβάνονται υπόψη για τις ομαδικές αγωγές του επόμενου έτους.  

 Να αποφεύγεται, τέλος, η αποστολή των στοιχείων προς τα Δικηγορικά Γραφεία 
της επιλογής των Συναδέλφων, αφού τα στοιχεία τους αυτά θα προωθηθούν, ούτως 
ή άλλως, στο Σύλλογο, για την επεξεργασία τους και την ενσωμάτωσή τους στους 
σχετικούς Πίνακες, γεγονός που συνεπάγεται ανεπιθύμητες καθυστερήσεις, οι 
οποίες μπορεί να στοιχίσουν ακόμη και την απώλεια της αποζημίωσης ενός έτους. 

9.   Συνάδελφοι με αυξήσεις στις Κύριες Συντάξεις τους ΜΕΤΑ τον επανυπολογισμό 
τους, θα ενημερωθούν, με νεώτερη Ανακοίνωση, για το πώς θα αντιμετωπιστεί η 
εξέλιξη αυτή, σε σχέση με το ύψος της αιτούμενης αποζημίωσης τους και την κατ’ 



10 
 

έτος αναπλήρωση των υπέρμετρα μειωθεισών Συντάξεών τους, η οποία αναπλήρωση 
θα χορηγηθεί σε μηνιαία βάση και σε 5 ετήσιες ισόποσες δόσεις, από το 2019. 

10.   Κάθε άλλη προγενέστερη Ανακοίνωση του Συλλόγου, 
σχετική με τις αγωγές αυτές, παύει πλέον να ισχύει.  

Για τυχόν διευκρινίσεις, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε στα τηλ. του Συλλόγου (210 
3637726 και 2103623583) ή  στο 6974330245. 
 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
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