ΑΘΗΝΑ, 16-3-2016
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΜΕ
ΑΡΙΘΜΟ 4741/2014 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ.
Ως γνωστόν μετά τη με αριθμό 4741/2014 απόφαση του ΣτΕ
δικαιούστε να ασκήσετε αγωγή στο αρμόδιο Διοικητικό Πρωτοδικείο και να
ζητήσετε τη διαφορά στις αποδοχές σας για το χρονικό διάστημα από 1-12015 έως και την άσκηση της αγωγής.


Η απόφαση αυτή του ΣτΕ δεν σημαίνει ότι θα λάβουν όλοι
«αυτόματα» τα ποσά, που στερήθηκαν δια της μείωσης των
αποδοχών τους.



Θα τα διεκδικήσουν μόνο όσοι ασκήσουν σχετική αγωγή.



ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΕΤΕ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΤΕ ΑΓΩΓΗ ΠΡΕΠΕΙ :
1.

Να καταθέσετε ΑΜΕΣΩΣ στο Πανεπιστήμιό σας [κεντρικό
πρωτόκολλο] αίτηση με την οποία να ζητάτε την πληρωμή
της απαίτησής σας, ώστε να διακόψετε την παραγραφή της
αξίωσής σας. Συνημμένως σας αποστέλλουμε υπόδειγμα της
αίτησης που θα πρέπει να καταθέσετε.
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2.

Μετά την κατάθεση της αίτησης, πρέπει να μας αποστείλετε
στο e-mail AIVALIOTIS.ANADROMIKA@GMAIL.COM ,
ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟ τα εξής:
Α) Τα πλήρη στοιχεία σας [ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο,
διεύθυνση

κατοικίας,

TK,

Α.Φ.Μ.,

Δ.Ο.Υ,

τηλέφωνα

επικοινωνίας και το e-mail σας].
Β) Τον τίτλο σας [Βαθμίδα στην οποία ανήκετε] και ειδική
σημείωση, εάν από 1-8-2012 έως και σήμερα αλλάξατε
Βαθμίδα. Εάν αλλάξατε Βαθμίδα από ποία ημερομηνία συνέβη
αυτό και

3.

Να μας στείλετε


είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση:
«ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Θ.

ΑΪΒΑΛΙΩΤΗ, ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ 38-40, 10681,
ΑΘΗΝΑ»


είτε

«σκαναρισμένες»

στο

e-mail

επικοινωνίας

μας

AIVALIOTIS.ANADROMIKA@GMAIL.COM


Είτε στο FAX: 210-3831609
1) τις ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΑΣ [τις οποίες θα
λάβετε από τη Δ/ση Οικονομικού του Πανεπιστημίου] α)
για το μήνα Ιούλιο 2012 καθώς και β) από 1-12015 ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ έως και τον τρέχοντα μήνα και
2)

Αντίγραφο

της

αίτησης

που

υποβάλατε

στο

Πανεπιστήμιο για τη διακοπή της παραγραφής [βλ.
συνημμένο

εδώ

υπόδειγμα]

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΥΤΗΣ.

με

τον

ΑΡΙΘΜΟ
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ΚΟΣΤΟΣ:
Το σύνολο του κόστους ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ανέρχεται σε ευρώ 130 + ΦΠΑ

23%= €159,90.


ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΥΤΟ ΚΑΛΥΠΤΕΙ:
α) ΟΛΑ τα έξοδα για την άσκηση της αγωγής [κατάθεση, επίδοση

αγωγής, ένσημα, Γραμμάτιο δικηγορικού Συλλόγου κλπ] και
β) το ΣΥΝΟΛΟ της αμοιβής μας για την παράσταση στο δικαστήριο,
υποβολή υπομνήματος κλπ.


ΣΗΜΕΙΩΝΟΥΜΕ
-

Ότι ΔΕΝ ΖΗΤΑΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ επί του
ποσού που θα λάβετε σε περίπτωση ευδοκίμησης της
αγωγής ή ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ άλλο ποσό, τώρα ή μετά.

-

Ότι

το

ποσό

αυτό,

δηλαδή

€159,90

κατ’

άτομο,

περιλαμβάνει και όλα τα έξοδα και αμοιβή του γραφείου
μας σε περίπτωση εφέσεως.
-

Ότι το ποσό αυτό, δηλαδή €159,90 κατ’ άτομο μπορεί να
κατατεθεί στον παρακάτω τραπεζικό μας λογαριασμό, από
σήμερα και το αργότερο έως 30-9-2015.

-

Ότι με μόνη την κατάθεση του ποσού των €159,90 στους
ανωτέρω λογαριασμούς απαραίτητα με το όνομά σας
ως καταθέτης καθώς και με την αποστολή στο παραπάνω
e-mail των απαραίτητων στοιχείων σας, ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ
κάτι άλλο για να μετάσχετε στην αγωγή.
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ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Επειδή προφανώς ο καθένας θα καταθέσει την αίτηση του [βλ. υπόδειγμα] και
θα λάβει τις ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ σε διαφορετικούς χρόνους, αναλόγως το χρόνο του,
υποχρεώσεις του κλπ
Πρέπει το αργότερο έως τις 30-9-2015 να μας έχετε αποστείλει με όποιον
τρόπο θέλετε τα στοιχεία και βεβαιώσεις αποδοχών που σας ζητάμε παραπάνω
[καθώς και να έχετε καταθέσει το ποσό των €159,90].



ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΜΑΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Eurobank: 0026.0178.88.0200754163
Iban: GR4902601780000880200754163

Πειραιώς : 500-9010-303465
Iban GR89 0172 0090 0050 0901 0303 465

Alpha bank: Iban: GR55 0140 3530 3530 0231 0011 651



ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για τυχόν πρόσθετες πληροφορίες καθώς και ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΟΛΩΝ
ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ/ΕΓΓΡΑΦΩΝ κλπ, μπορείτε να έρχεστε σε επαφή μαζί μας
στο e-mail: AIVALIOTIS.ANADROMIKA@GMAIL.COM , στο τηλέφωνο
210-3800403 [2 γραμμές] τις εργάσιμες ημέρες από τις 13.00 έως και τις
17.00 ή μέσω της ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ του γραφείου μας www.aivaliotislawfirm.gr
ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

5

