ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ
ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ Ν. 4051/2012 ΚΑΙ 4093/2012

Κύριοι,
Α. Όπως έχετε ενημερωθεί με τις υπ’ αριθμ. 2287/2015 και 2288/2015 αποφάσεις της
Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, κρίθηκαν αντισυνταγματικές οι μειώσεις των
συντάξεων (κύριων και επικουρικών) που επιβλήθηκαν με τους Ν. 4051/2012 (άρθρο 6
παρ. 1 και 2) και Ν.4093/2012 (άρθρο πρώτο παρ. ΙΑ υπόπαρ. ΙΑ 5 περ.1 και υποπαρ.
ΙΑ.6 περ. 3).
Η Τράπεζα της Ελλάδος, ωστόσο, μέχρι σήμερα, δεν έχει προβεί σε ικανοποίηση του
αιτήματος για αποκατάσταση των συντάξεων των συνταξιούχων μελών σας στο ύψος που
είχαν διαμορφωθεί πριν τις ως άνω μειώσεις αλλά και για επιστροφή των παρακρατηθέντων
ποσών/ διαφορών σύνταξης αναδρομικά, παρά και την πρόσφατη θετική γνωμοδότηση
του Νομικού Συμβουλίου της, με αποτέλεσμα να κρίνεται αναγκαία η δικαστική
διεκδίκηση των παραπάνω αξιώσεων με κατάθεση ομαδικών αγωγών για την
αποκατάσταση των συντάξεων τους και την επιστροφή των ποσών σύνταξης
που απώλεσαν κατ’ εφαρμογή των αντισυνταγματικών νόμων 4051/2012 και
4093/2012.
Β. Για την συμμετοχή τους στις ως άνω ομαδικές αγωγές οι συνταξιούχοι μέλη σας που
επιθυμούν να ασκήσουν αγωγή θα πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω
στοιχεία:
1. Αντίγραφο Ταυτότητας (απλό)
2. Τα εκκαθαριστικά
σημειώματα
σύνταξης κύριας και επικουρικής
(μερίσματος) μηνός Δεκεμβρίου για τα έτη 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
και του τελευταίου μηνός για το έτος 2018.
3. Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το Ιδιωτικό Συμφωνητικό – Εργολαβικό
δίκης εις τριπλούν το οποίο θα τους επιστραφεί υπογεγραμμένο από τους
νομικούς συμβούλους μαζί με την σχετική εξουσιοδότηση που δεν έχει
αποσταλεί σ’ αυτή τη φάση της διαδικασίας.
4. Την επισυναπτόμενη φόρμα ατομικών στοιχείων.
Για την αντιμετώπιση των δαπανών για την άσκηση των παραπάνω αγωγών μέχρι και
την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης, οι ενδιαφερόμενοι συνταξιούχοι χρειάζεται
να προκαταβάλουν το συνολικό ποσό των τριάντα ευρώ (30€).
(Αρ. Λογαριασμού Τραπέζης Πειραιώς GR9801720110005011089870950)
Σε περίπτωση δε επιτυχούς αποτελέσματος και μόνον η αμοιβή των νομικών
συμβούλων ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί των καθαρών επιδικασθέντων ποσών.
Για την καλύτερη διεκπεραίωση της υπόθεσης παρακαλούμε τους συνταξιούχους για την
αποστολή ολοκληρωμένων φακέλων στα γραφεία του Συλλόγου το συντομότερο δυνατόν.
Σημειώνουμε δε ότι με βάση την ημερομηνία αποστολής των σχετικών φακέλων οι
συνταξιούχοι θα συμπεριλαμβάνονται ανά ομάδες των 50 ατόμων στις παραπάνω αγωγές,
οι οποίες θα κατατίθενται άμεσα.

