
1 Ήδη, την ώρα που ήταν έτοιμη να αναρτηθεί η Ανακοίνωση αυτή, κοινοποιήθηκε μία ακόμη Απόφαση του Διοικ. 

Πρωτ. Αθ. Για τη 14η Αγωγή. Το Δικαστήριο αυτό αναβάλει, για τους ίδιους λόγους, την έκδοση οριστικής 

Απόφασης,  ΧΩΡΙΣ, όμως, να ορίζει ημερομηνία νέας δικασίμου . Στις περιπτώσεις αυτές, το Δικηγορικό Γραφείο 

που θα έχει λάβει τα ως άνω απαιτούμενα στοιχεία από την πλειοψηφία των μελών της αντίστοιχης Αγωγής μπορεί 

να ζητήσει την επίσπευση του ορισμού δικασίμου. 
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ΠΡΩΤΟΔΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΓΩΓΩΝ 

 

 Όπως ενημέρωσε το Σύλλογο συνεργαζόμενο Δικηγορικό Γραφείο που είχε 

αναλάβει τις συγκεκριμένες Αγωγές, πρόσφατα,  εκδόθηκαν τρείς προδικαστικές  

Αποφάσεις του Διοικ. Πρωτ. Αθ., επί της 8ης , 9ης κ 11ης ομαδικής αποζημιωτικής 

Αγωγής μελών του Συλλόγου, οι οποίες καλύπτουν το διάστημα από 1.2.2012 έως 

30.4.2016. Οι Αγωγές αυτές ασκήθηκαν στις 14.11.2016 [2 Αγωγές] και στις 

12.4.2017 [1 Αγωγή] και κοινοποιήθηκαν στον ΕΦΚΑ και στο ΕΤΕΑΕΠ στις 

22.11.2016 [ 2 Αγωγές ] και στις 27.4.2017  [ 1 Αγωγή ]. 

 

 Καθένα από τα Δικαστήρια αυτά στηρίζει τις κρίσεις του στις Αποφάσεις της 

Ολομέλειας του ΣτΕ, με αριθμούς 2287-2288/2015 και 1439/2020 και, για το 

λόγο αυτό, δέχεται ότι ο επανυπολογισμός των Κύριων Συντάξεων ισχύει από τη 

12.5.2016 που εκδόθηκε ο Νόμος 4387/16, όταν αποδεδειγμένα ο 

επανυπολογισμός των Συντάξεων αυτών έγινε στις 1.1.2019. 

 

 Οι Αποφάσεις αυτές αναγνωρίζουν  ότι οι ενάγοντες ζητούν από τον e-

ΕΦΚΑ, [μετεξέλιξη του ΕΦΚΑ και καθολικό διάδοχο του ΕΤΕΑΕΠ], να τους 

καταβάλει, νομιμοτόκως [6% το έτος, αρχικά και 3% απο το 2018 ], αποζημίωση 

για τα ποσά των μηνιαίων μειώσεων και των ετησίων περικοπών των δύο Συντάξεών 

τους, λόγω των αντισυνταγματικών διατάξεων των Νόμων 4051 και 4093/12. 

 

 Τα τρία αυτά Δικαστήρια, στα οποία ο e-ΕΦΚΑ δεν υπέβαλε αναλυτικά 

στοιχεία των μειώσεων και των περικοπών αυτών,  [ώστε να διευκρινίζεται 

ειδικότερα το ύψος της μείωσης του αντισυνταγματικού Νόμου 4051/2012, η 

οποία μείωση στα Ενημερωτικά Σημειώματα του Φορέα αυτού συναθροίζεται με τη 

μείωση του συνταγματικού Νόμου 4024/2011], αποφάνθηκαν ότι, για να 

σχηματίσουν «ασφαλή δικανική πεποίθηση», ώστε να εκδώσουν μη 

αμφισβητούμενη, ως προς τα ποσά, οριστική Απόφαση, ο e-ΕΦΚΑ υποχρεούται 

όπως, εντός 40 έως 60 ημερών, υποβάλλει πλήρη κατά μήνα στοιχεία των 

εναγόντων, για το διάστημα από 11.6.2015 έως και 30.4.2016, που καλύπτουν οι 

Αγωγές αυτές. Όρισαν δε νέες δικάσιμους για τη 17.5.2021, [8η Αγωγή], 

12.4.2021, και 12.4.2021, [9η και 11η Αγωγή]. 

 

 Με βάση τις ως άνω παραδοχές των Πρωτόδικων αυτών Αποφάσεων, 

αναμένεται ότι οι οριστικές Αποφάσεις τους θα επιδικάσουν: 

 



1 Ήδη, την ώρα που ήταν έτοιμη να αναρτηθεί η Ανακοίνωση αυτή, κοινοποιήθηκε μία ακόμη Απόφαση του Διοικ. 

Πρωτ. Αθ. Για τη 14η Αγωγή. Το Δικαστήριο αυτό αναβάλει, για τους ίδιους λόγους, την έκδοση οριστικής 

Απόφασης,  ΧΩΡΙΣ, όμως, να ορίζει ημερομηνία νέας δικασίμου . Στις περιπτώσεις αυτές, το Δικηγορικό Γραφείο 

που θα έχει λάβει τα ως άνω απαιτούμενα στοιχεία από την πλειοψηφία των μελών της αντίστοιχης Αγωγής μπορεί 

να ζητήσει την επίσπευση του ορισμού δικασίμου. 

 

 τα διεκδικούμενα ποσά της περιόδου 11.6.2015 - 30.4.2016, λόγω των μηνιαίων 

αντισυνταγματικών μειώσεων στις Κύριες και Επικουρικές Συντάξεις, 

 τις ετήσιες περικοπές των Δώρων Εορτών και Επιδόματος Αδείας στις δύο αυτές 

Συντάξεις, κατά την ίδια περίοδο και  

 τους νόμιμους τόκους υπερημερίας, από τις ως άνω ημερομηνίες επίδοσης 

κάθε μιας από τις αγωγές αυτές, έως την 23.10.2020, για το ποσό της Κύριας 

Σύνταξης που πιστώθηκε στους Λογαριασμούς μας την ημερομηνία εκείνη, και 

«μέχρις εξοφλήσεως», για τα υπόλοιπα επιδικασθέντα ποσά Κύριας, [Δώρα κλπ], 

και Επικουρικής Σύνταξης, [μηνιαίες μειώσεις και Δώρα κλπ], με εξαίρεση τους 

Συναδέλφους εκείνους που δεν εκπροσωπήθηκαν, επειδή δεν έστειλαν στο 

Δικηγορικό Γραφείο που τους εκπροσωπεί την απαιτούμενη εξουσιοδότησή τους. 

 

Οι Συνάδελφοι, πάντως, αυτοί θα ενημερωθούν έγκαιρα, επιστολή του 

Συλλόγου, για το τι ακριβώς πρέπει να πράξουν, ώστε να θεραπεύσουν τον 

τυπικό αυτό λόγο απόρριψης της Αγωγής τους και να μη χάσουν ούτε τα 

δικαιούμενα ποσά, ούτε τους τόκους τους.  

 

 Οι Συνάδελφοι των τριών ως άνω Αγωγών  έχουν ενημερωθεί από το Σύλλογο 

σχετικά, ώστε να "κατεβάσουν" από την Ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ και του ΕΤΕΑΕΠ 

και να προωθήσουν απευθείας, στο Δικηγορικό Γραφείο, το οποίο είχαν επιλέξει, 

τα ακόλουθα στοιχεία: 

 

 Τα Σημειώματα Κύριας Σύνταξης των μηνών Ιουνίου 2015 έως Απριλίου 2016. 

 Το Σημείωμα, με τίτλο « Ενημερωτικό Σημείωμα Επιστροφής Μειώσεων 

Συντάξεων», με τα αναλυτικά ποσά που καταβλήθηκαν στις 23.10.2020, για τις 

μηνιαίες μειώσεις της Κύριας Σύνταξής τους από 11.6.2015 έως 12.5.2016. 

 Το «Συγκεντρωτικό Πίνακα Πληρωμών» των Επικουρικών Συντάξεων, που 

καλύπτει αυτομάτως, την περίοδο από 1.3.2015 και μετά . 

 

 Η έγκαιρη υποβολή των αναλυτικών αυτών στοιχείων κρίνεται 

επιβεβλημένη, ώστε να μην καθυστερήσει περαιτέρω η έκδοση της οριστικής 

Απόφασης των Δικαστηρίων, εάν ο e-ΕΦΚΑ δεν ανταποκριθεί στην υποχρέωσή του 

για παροχή των αναλυτικών αυτών στοιχείων . 

 

 Επειδή εκτιμάται με βεβαιότητα ότι και άλλες προδικαστικές Αποφάσεις του 

Διοικ. Πρωτ. Αθ. θα ζητήσουν τα αντίστοιχα στοιχεία,1 κρίνεται σκόπιμο να  

ενημερωθούν σχετικά  όλοι οι ενδιαφερόμενοι  Συνάδελφοι, ώστε, να είναι 

προετοιμασμένοι να ανταποκριθούν άμεσα, όταν και εάν εκδοθεί παρόμοια 

δικαστική Απόφαση, επί των Αγωγών τους, οπότε ο Σύλλογος θα ενημερώσει και 

αυτούς προσωπικά. 

Το Δ.Σ. του ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

 


