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Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,
Ο Σύλλογός μας, όπως σας είχαμε υποσχεθεί απευθύνθηκε σε
γνωστά, για τις νομικές τους επιτυχίες και γνώσεις, δικηγορικά γραφεία
και συζήτησε μαζί τους το θέμα της αναπροσαρμογής του ανταποδοτικού
μέρους της σύνταξης των μελών του Συλλόγου μας καθώς και του
επιδόματος γάμου των δικαιούχων που συνταξιοδοτήθηκαν προ της
εφαρμογής του Ν. 4387/2016.
Η όλη υπόθεση είναι περίπλοκη, λόγω της δυσκολίας ερμηνείας
των σχετικών διατάξεων του Ν. 4387/16, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, των ερμηνευτικών εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί κατ΄
εξουσιοδότηση του νόμου, καθώς και της διακύμανσης της σχετικής
νομολογίας.
Οι Συνταξιούχοι λοιπόν αυτής της κατηγορίας, αποδεδειγμένα
αδικούνται από το όλο σύστημα του "επανυπολογισμού" των συντάξεών
τους, σε σχέση με όσους έχουν συνταξιοδοτηθεί μετά την 12.5.2016.
Ο μόνος τρόπος αποκατάστασης της αδικίας αυτής είναι η
προσφυγή στη δικαιοσύνη με την άσκηση ομαδικών Αποζημιωτικών
Αγωγών στα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια.
Προκειμένου να καταστεί δυνατή, η άσκηση των σχετικών αγωγών,
δηλαδή η σύνταξη και η κατάθεση αυτών, ο Σύλλογος διαπίστωσε ότι η
τεκμηρίωση του νομικού σκέλους των αγωγών στηρίζεται σε δύο
διαφορετικές βάσεις :
➢ στην παραβίαση από το νομοθέτη της συνταγματικής Αρχής της
Ισότητας κατά τη θέσπιση των διατάξεων των άρθρων 28 και 33 του
Ν. 4387/2016
ή
➢ στην παραβίαση από τον ΕΦΚΑ των διατάξεων των άρθρων 28, 30
και 33 του Ν. 4387/2016, κατά τη διενέργεια του
επανυπολογισμού των Κύριων Συντάξεων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ΣτΕ εισήγαγε σε πιλοτική δίκη, αγωγή,
η συζήτηση της οποίας ορίστηκε στις 5.11.2021 και στηρίζεται στην
πρώτη Νομική Βάση.
Με τη δίκη αυτή το ΣτΕ θα αποφανθεί εάν ο τρόπος
προσδιορισμού της ανταποδοτικής σύνταξης, σύμφωνα με το Ν.
4387/16, μεταξύ των προ και μετά τη 12.5.2016 Συνταξιούχων,
παραβιάζει την Αρχή της Ισότητας.
Ο Σύλλογός μας, θα παρέμβει στην πιλοτική αυτή δίκη, στο ΣτΕ,
όπως το κάνει κάθε φορά, και μάλιστα είναι το ΜΟΝΟ Σωματείο στο
Συνδικαλιστικό χώρο των Συνταξιούχων της ΑΤΕ, που έχει κάνει
παρέμβαση για την κατάργηση των μνημονιακών νόμων και πάντα
συμμετέχει σε τέτοιου είδους πιλοτικές δίκες.
Η απόφαση βέβαια της προαναφερθείσας πιλοτικής δίκης
αναμένεται να εκδοθεί προς το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2022 και
ευχόμαστε να είναι θετική.
Τα γραφεία που ανταποκρίθηκαν και επιλέχτηκαν από την έρευνα που
έγινε είναι έξι.
Τα τρία ακολουθούν την πρώτη Νομική Βάση και τα υπόλοιπα τρία τη
δεύτερη Νομική Βάση.
Πρώτη Νομική Βάση
1) Παπακωνσταντίνου - τηλ. 2107222007
Προσφορά: 120 ευρώ πλέον 24% ΦΠΑ ανά ενάγοντα και ποσοστό 2% επί
του επιδικαζόμενου ποσού.
2) Βυτινιώτη - τηλ. 2103637733 - 6944760643
Προσφορά : 90 ευρώ ανά ενάγοντα.
3) Πολιτάκη - τηλ. 2106420302 - 6932874134
Προσφορά : Χωρίς οικονομική προσφορά. Ο κάθε ενδιαφερόμενος
πρέπει να επικοινωνήσει με το γραφείο της.
Δεύτερη Νομική Βάση
1) Μακρυγιάννης - τηλ. 2106911736
Προσφορά : 120 ευρώ πλέον 24% ΦΠΑ ανά ενάγοντα και 2% επί του
επιδικαζόμενου ποσού.

2) Αποστολίδης - τηλ. 2103619650
Προσφορά : 40 ευρώ ανά ενάγοντα και 4% επί του επιδικαζόμενου
ποσού.
3) Τσέλιου - τηλ. 2103826622 - 6972877170
Προσφορά : 40 ευρώ ανά ενάγοντα και 4% επί του επιδικαζόμενου
ποσού.
Οι αγωγές των δύο τελευταίων γραφείων είναι χαμηλότερου
κόστους επειδή η επεξεργασία των στοιχείων θα γίνει από το Σύλλογο
Συνταξιούχων.
Το γραφείο της κας Βυτινιώτη, αν και δέχεται η επεξεργασία των
στοιχεία των πελατών της να γίνει από το Σύλλογο, με κόστος 40 ευρώ
ανά ενάγοντα, ακολουθεί (όπως και 2 άλλα γραφεία) την πρώτη Νομική
Βάση, με συνέπεια να μην υπάρχει η ευχέρεια, η τεχνική γνώση και η
δεξιότητα επεξεργασίας από το Σύλλογο, των στοιχείων που απαιτούνται
για τη θεμελίωση της.
Το γραφείο του κ. Μακρυγιάννη αν και ακολουθεί την δεύτερη
Νομική βάση, επιθυμεί η επεξεργασία των στοιχείων να γίνει από το
δικηγορικό γραφείο.
Συνεπώς όποιος Συνάδελφος επιλέξει τα γραφεία των κ.κ.
Αποστολίδη και Τσέλιου, θα στέλνει τα απαραίτητα δικαιολογητικά μόνο
στο Σύλλογο, (Αμερικής 6 - 10671 Αθήνα).
Όσοι επιλέξουν τα άλλα γραφεία, θα στέλνουν τα δικαιολογητικά
τους, κατ' ευθείαν στο δικηγορικό γραφείο της επιλογής τους.
Οι συνέπειες της απόφασης του ΣτΕ
➢ Αν ένας Συνάδελφος αποφασίσει να επιλέξει δικηγόρο που
στηρίζεται στην πρώτη Νομική Βάση τότε :
Εάν η Ολομέλεια του ΣτΕ κρίνει ως αντισυνταγματικό το
διαφορετικό τρόπο προσδιορισμού των ανταποδοτικών συντάξεων, τότε ο
Συνάδελφος θα έχει διασφαλίσει τα δικαιώματά του, είτε από την
12.5.2016, είτε από την 1.1.2018, όποια ημερομηνία αποφασίσει το
ΣτΕ.
Εάν η Ολομέλεια του Στε απορρίψει την υποστηριζόμενη
παραβίαση της Αρχής της Ισότητας, τότε ο συνάδελφος θα έχει
υποβληθεί σε μια δαπάνη, χωρίς όφελος.

➢ Εάν ο Συνάδελφος επιλέξει δικηγόρο που στηρίζεται στη δεύτερη
Νομική Βάση τότε :
Εάν το Στε κάνει δεκτή τη Νομική Βάση της πιλοτικής αγωγής,
τότε ο Συνάδελφος από 1.1.2019 και μέχρι την έκδοση της απόφασης
του ΣτΕ θα έχει καλύψει το μεγαλύτερο τμήμα της διεκδικούμενης
αποζημίωσης με την πρώτη Νομική Βάση.
Εάν το ΣτΕ απορρίψει τη Νομική Βάση της Πιλοτικής Αγωγής,
τότε η δίκη των Συναδέλφων αυτών θα προχωρήσει κανονικά.
Ευχόμαστε η Ολομέλεια του ΣτΕ να κρίνει ως αντισυνταγματικό
το διαφορετικό τρόπο προσδιορισμού των ανταποδοτικών συντάξεων.
Συνάδελφοι, ελπίζουμε να βοηθήσαμε στην ανάλυση των δύο
Νομικών Βάσεων και υπερασπιστικής γραμμής που ακολουθούν τα
συνεργαζόμενα, δικηγορικά γραφεία και να κάνετε την πιο προσοδοφόρα
για εσάς επιλογή.
Συγχρόνως, προσπαθούμε να έχουμε μια συνάντηση με το
Υπουργείο Εργασίας και αρμοδίους για το φλέγον θέμα του
επανυπολογισμού, μήπως και αντιληφθούν τη μεγάλη ΑΔΙΚΙΑ σε βάρος
χιλιάδων Συνταξιούχων και δώσουν πολιτική λύση.
Τέλος, θα θέλαμε να παρακαλέσουμε τα μέλη μας να μείνουν
συσπειρωμένα, να παρακολουθούν την υπεύθυνη ενημέρωση των
εκλεγμένων οργάνων της διοίκησης του Συλλόγου και να συντονισθούμε
όλοι μαζί με αγωνιστικότητα και δύναμη προκειμένου να συνεχίσουμε
τις προσπάθειες για τη λύση των προβλημάτων του Κλάδου μας.
Συνημμένα ακολουθούν τα δικαιολογητικά που απαιτεί το κάθε
δικηγορικό γραφείο.
Είμαστε στη διάθεσή σας, για κάθε διευκρίνιση σχετικά με την
εύρεση των προσωπικών στοιχείων σας.
Με Συναδελφικούς Χαιρετισμούς
ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

