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Θέμα :  Αποζημιωτικές Αγωγές Συνταξιούχων Συναδέλφων 

 

Συνάδελφοι/σες, 

 Ενημερώνουμε ότι κατόπιν σχετικών αιτημάτων υπό συνταξιοδότηση συναδέλφων 

μας με παράλληλη ασφάλιση διερευνήσαμε με δικηγορικά γραφεία το ενδεχόμενο Νομικών 

Ενεργειών. Η υπόθεση αφορά στους συνταξιούχους συναδέλφους/σες μετά το Ν.4387/16 

που έχουν λάβει το σκέλος της ανταποδοτικής σύνταξης που αφορά στο Δημόσιο (ΓΛΚ), 

αλλά δεν έχουν λάβει ακόμη την προσαύξηση σύνταξης που αντιστοιχεί στο πρώην ΤΣΜΕ-

ΔΕ, αλλά και σε τυχόν χρόνο του πρώην ΕΛΠΠ.  

 Σύμφωνα με την προσφορά δικηγορικού γραφείου που ακολουθεί: “Εκτιμώ πως 

πρέπει να σωρεύσουμε την αξίωση για προσαύξηση με το αίτημα αποζημίωσης στην ίδια 

αγωγή, διότι η αξίωση αποζημίωσης πρέπει να είναι παρεπόμενο αίτημα ώστε να είναι πα-

ραδεκτή η δικαιολογητική βάση. Για την σύνταξη, κατάθεση και εκδίκαση σε πρώτο βαθμό 

των ομαδικών αγωγών με αναγνωριστικό αίτημα, τα έξοδα μαζί με την αμοιβή θα είναι στα 

120 ευρώ συν ΦΠΑ ανά συνταξιούχο. Μπορούμε να αιτηθούμε και δίκη πιλότο στο ΣΤΕ μί-

ας από τις αγωγές. Σε περίπτωση που εκδικασθεί η δίκη πιλότος και δεν χρειασθούν οι υ-

πόλοιπες αγωγές το ποσό παραμένει ίδιο. Μαζί με τα έξοδα, προβλέπεται και η κάλυψη των 

εξόδων και μόνο στη δίκη πιλότο. Σε περίπτωση που έχει χορηγηθεί η προσαύξηση, μέχρι 

την απόφαση, είναι ζήτημα του προσφεύγοντος αν θέλει να εκδικαστεί η υπόθεση μόνο για 

τους τόκους. Σε περίπτωση που δικαιωθούμε και ασκηθεί έφεση, ως εφεσιβαλλόμενοι θα 

έχουμε πρόσθετα έξοδα παράστασης στο εφετείο, 50 ευρώ συν ΦΠΑ ανά άτομο. Αν κάνο-

υμε εμείς έφεση έχουμε και έξοδα κατάθεσης έφεσης πρόσθετα 40 ευρώ. Όμως αν γίνει 

πιλοτική δίκη δε θα χρειαστεί να γίνουν εφέσεις εκατέρωθεν. Τέλος σε περίπτωση ευδοκί-

μησης της αγωγής θα υπάρξει εργολαβική αμοιβή – μόνο επί της αποζημίωσης και των τό-
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κων, δηλαδή όχι επί της δικαιούμενης προσαύξησης – η οποία προτείνεται να είναι 16% 

πλέον ΦΠΑ . Τα έντυπα τα οποία απαιτούνται είναι: 

1. Απόφαση συνταξιοδότησης κύριου φορέα (με ή χωρίς διαδοχική) χωρίς την παράλ-

ληλη ασφάλιση (από το ΓΛΚ ή άλλον Φορέα). 

2. Αντίγραφο Ταυτότητας 

3. ΑΦΜ 

4. Διεύθυνση Κατοικίας 

5. Βεβαίωση χρόνου ασφάλισης στο πρώην ΤΣΜΕΔΕ, είτε από στοιχεία Κοινωνικής Ασ-

φάλισης ΕΦΚΑ, είτε από αλληλογραφία μεταξύ Ταμείων. 

 

ΚΩΣΤΑΣ Δ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ 

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 
 
Ομήρου 6, Αθήνα, ΤΚ 10564 

Τηλ.: 2103636711, 2111821018, Fax.:2103636770 
Κιν.:6973984297” 

 
Οι συνάδελφοι/σες που ενδιαφέρονται για το ενδεχόμενο αυτό ας ενημερώσουν με μειλ 
στο emdydas@tee.gr και ας επικοινωνήσουν κατευθείαν με το δικηγορικό γραφείο. 
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