«ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΛΕΝΗ ΒΥΤΙΝΙΩΤΗ και ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ»
Αξιότιμη κυρία, αξιότιμε κύριε,
Σας ενημερώνω ότι το δικηγορικό μου γραφείο, «ΕΛΕΝΗ ΧΡ.
ΒΥΤΙΝΙΩΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», προτίθεται να προβεί στην κατάθεση
ομαδικών αγωγών, προκειμένου να διεκδικήσετε τον ορθό και ισότιμο
επανυπολογισμό των συντάξεών σας, όπως ακριβώς διενεργείται και
υπολογίζεται σε όλους όσοι αποχώρησαν της υπηρεσίας τους μετά την
13η Μαΐου 2016 κατ’ εφαρμογή του Νόμου 4387/2016, καθώς και του
πρόσφατου Νόμου 4670/2020.

1.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΗ ΜΟΥ:

Η αμοιβή μου ορίζεται αποκλειστικά στην εφάπαξ καταβολή
ποσού 90,00€ πλέον Φ.Π.Α. για έκαστο ενδιαφερόμενο, ΧΩΡΙΣ
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΔΙΚΗΣ.
Ειδικότερα, στην ως άνω οικονομική προσφορά συμπεριλαμβάνονται τα
έξοδα της σύνταξης, άσκησης, επίδοσης της ομαδικής αγωγής, πλην του
δικαστικού ενσήμου αν αυτό απαιτηθεί σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής
Δικονομίας, καθώς και για την συζήτησή της στον 1 ο και 2ο βαθμό (Διοικητικό
Πρωτοδικείο και Διοικητικό Εφετείο) και η σύνταξη των σχετικών
υπομνημάτων.
Διευκρινίζουμε, ότι κάθε δικόγραφο μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι και
50 ενάγοντες λόγω του περιορισμού εκ του άρθρου 115 παρ. 3 του Κώδικα
Διοικητικής Δικονομίας περί δυνητικής ομοδικίας.

2. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ ΣΑΣ ΕΓΓΡΑΦΑ:
Προς διευκόλυνσή σας, σας ενημερώνω ότι τηρώ στο γραφείο μου
σχεδόν όλα τα απαιτούμενα έγγραφα για την κατάθεση της αγωγής σας για
τον επανυπολογισμό των συντάξεων, πλην των κάτωθι:
1. Εκκαθαριστικό σημείωμα ΚΥΡΙΑΣ σύνταξης του Δεκεμβρίου του έτους
2018 και μηνιαία εκκαθαριστικά σημειώματα του έτους 2019 ( εκδίδονται
ηλεκτρονικά από τον e - ΕΦΚΑ ).
2.
Ετήσιες βεβαιώσεις αποδοχών από το 2002 έως και το έτος
συνταξιοδότησής σας τις οποίες παρείχε ο εργοδότης σας.

3.
Εξουσιοδότηση – Πληρεξούσιο με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής
(μέσω
Κ.Ε.Π.,
αστυνομικής
αρχής
ή
ηλεκτρονικά
μέσω gov.gr) *ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ
Πριν από την άσκηση της κάθε αγωγής πρέπει να έχουν προκαταβληθεί
τα έξοδα ενώ δεν απαιτείται εργολαβικό δίκης.

3. ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΣΦΑΛΜΕΝΟ
ΤΡΟΠΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ:
Δυνάμει του Ν. 4387/2016, επαναϋπολογίστηκαν οι συντάξεις για τους
συνταξιοδοτηθέντες πριν την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού (12.05.2016).
Στην περίπτωση αυτή υπάγονται και οι συνταξιούχοι της πρώην Αγροτικής
Τράπεζας.
Σύμφωνα με τον ανωτέρω νόμο για τον υπολογισμό του
ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης, ελήφθη υπόψη ο συντάξιμος μισθός επί
του οποίου υπολογίστηκε η δικαιούμενη μηνιαία σύνταξη. Ο συντάξιμος
μισθός αναπροσαρμόστηκε σύμφωνα με τα ποσοστά αναπροσαρμογής που
ίσχυαν μέχρι την εφαρμογή του (12.05.2016).
Ο υπολογισμός της σύνταξης έγινε στη βάση κλιμακωτών ποσοστών
αναπλήρωσης, όπως αυτά προβλέπονται στα άρθρα 8 και 28 του Ν.
4387/2016 (ανάλογα με τα έτη ασφάλισης). Όσοι κατέβαλαν αυξημένες
εισφορές, νομοθετήθηκε να λαμβάνουν επιπλέον ποσό σύμφωνα με τα
άρθρα 30 και 94 του Ν. 4387/2016.
Ήδη τα ως άνω ποσοστά αναπλήρωσης του άρθρου 8 του Ν.
4387/2016 κρίθηκαν στην Ολομέλεια του ΣτΕ (βλ. ΟλΣτΕ 1891/2019) ότι
παραβιάζουν την αρχή της ανταποδοτικότητας εισφορών – παροχών.
Εντούτοις επαναλαμβάνονται στον νέο Νόμο 4670/2020.
Ειδικότερα, ο Νόμος 4670/2020 και μάλιστα τα άρθρα 25, 28 και 29
αυτού αντικατέστησαν/συμπλήρωσαν τις αντίστοιχες διατάξεις του Ν.
4387/2016 και εν τέλει επανέφεραν στο προσκήνιο τον επανυπολογισμό –
αναπροσαρμογή των «παλαιών» συντάξεων (προ ισχύος του Ν. 4387/2016).
Από την εφαρμογή αυτών των διατάξεων έχουν προκύψει ανισότητες
που θίγουν και τους συνταξιούχους της πρώην Αγροτικής Τράπεζας και
ειδικότερα όσους συνταξιοδοτήθηκαν πριν την έναρξη ισχύος του Ν.
4387/2016 (12.5.2016) σε σχέση με εκείνους που συνταξιοδοτήθηκαν μετά
την έναρξη του ως άνω νόμου.

Τούτο διότι, για τον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης δεν
λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των εν ενεργεία αποδοχών τους επί των
οποίων πραγματοποιούνταν κρατήσεις κατά τη διάρκεια του ασφαλιστικού
τους βίου, ενώ το αντίθετο θεσπίζεται (εισάγοντας αδικαιολόγητη
διάκριση και παραβιάζοντας την αρχή της ισότητας, άρθρο 4 παρ. 1
Συντ.) για τους μετά την 12.05.2016 συνταξιοδοτηθέντες συναδέλφους τους.
Λόγω της ανισότητας αυτής που προέκυψε κατά τρόπο
αντισυνταγματικό, σε βάρος των συνταξιούχων που έχουν συνταξιοδοτηθεί
προ της 12.05.2016, δικαιούνται οι τελευταίοι να ασκήσουν αγωγές ενώπιον
της Διοικητικής Δικαιοσύνης προκειμένου να διεκδικήσουν εντόκως
αναδρομικά από 12.05.2016 και εφεξής, τις προκύπτουσες διαφορές.
Εκ του λόγου τούτου πρόκειται ΑΜΕΣΑ να ασκήσουμε ομαδικές
αγωγές για την διεκδίκηση των ανωτέρω περιγραφομένων αναδρομικών
αξιώσεών σας.
Εφόσον επιθυμείτε να προβείτε στην άσκηση της εν λόγω
αγωγής, παρακαλείσθε να καταβάλετε το ποσό των 90,00€ πλέον Φ.Π.Α.
Ο τραπεζικός λογαριασμός της Τράπεζας Πειραιώς στον οποίο θα
πρέπει να καταβληθεί το χρηματικό ποσό είναι ο κατωτέρω :
Αρ. λογαριασμού : GR0901720510005051044367370
Δικαιούχος ΕΛΕΝΗ ΒΥΤΙΝΙΩΤΗ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : «ΤΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΑΣ - ΕΞΟΔΑ ΑΓΩΓΩΝ
ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ »
Παρακαλούμε, σε περίπτωση που επιθυμείτε να αποστείλετε τα
έγγραφα ταχυδρομικώς, σε έντυπη μορφή, να συμπεριλαμβάνεται το
αποδεικτικό καταβολής και να αποσταλούν στην κάτωθι ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ
διεύθυνση:
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ «ΕΛΕΝΗ ΒΥΤΙΝΙΩΤΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ»,
Οδός Ρώμα αρ. 5, Τ.Κ. 106 73,
Κολωνάκι, Αθήνα
(τηλέφωνα 210.36.37.733 και κινητό 69.44.760.643)
Ενώ, μπορείτε επίσης να τα αποστείλετε και στην ηλεκτρονική
διεύθυνση freudevytiniotilaw@gmail.com καθώς και να απευθύνετε και
οιοδήποτε ερώτημα προς παροχή διευκρινίσεων ή και ενημέρωσης.

Επισημαίνω, τέλος ότι η ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ απαιτείται να
είναι ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ, οπότε εφόσον θεωρήσετε το γνήσιο σε ΚΕΠ ή
Αστυνομική Αρχή πρέπει να μας την αποστείλετε ταχυδρομικώς, ενώ αν
την θεωρήσετε ηλεκτρονικά μέσω gov.gr, μπορείτε να μας την
αποστείλετε ηλεκτρονικώς στο ανωτέρω email.
Παραμένω πάντοτε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω
διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,
Ελένη Βυτινιώτη
Δικηγόρος

