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Αθήνα, 28.3.2016
Υπόψη Μελών ΔΕΠ Πανεπιστημίου Αιγαίου
Θέμα: Άσκηση ομαδικών αγωγών για την διεκδίκηση των αποδοχών που περικόπηκαν κατ’
εφαρμογή του ν. 4093/2012

Αξιότιμες Κυρίες και Κύριοι,
Το γραφείο μας λειτουργεί από το έτος 2006 και ειδικεύεται στο εργατικό και το
δημοσιοϋπαλληλικό δίκαιο. Έχουμε μεγάλη εμπειρία χειρισμού διαφορών που προκύπτουν από
παράνομες πράξεις της Διοίκησης και, ειδικότερα, μισθολογικών διαφορών λόγω μη νόμιμης
περικοπής των αποδοχών διαφόρων επαγγελματικών ομάδων από το Ελληνικό Δημόσιο.
Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 4741/2014 απόφασης της Ολομελείας του ΣτΕ, κρίθηκε
αντισυνταγματική η περικοπή των αποδοχών των μελών ΔΕΠ ΑΕΙ κατ’ εφαρμογή του ν. 4093/2012 και
της υπουργικής απόφασης υπ’ αριθμ. 2/83408/0022/2012. Παρέχεται επομένως στα μέλη ΔΕΠ το
δικαίωμα να διεκδικήσουν δικαστικά το ποσό των αποδοχών τους που περικόπηκε δυνάμει των
ανωτέρω διατάξεων από τον χρόνο δημοσίευσης της απόφασης του ΣτΕ (29.12.2014) έως και σήμερα.
Τις περικοπείσες αποδοχές μπορούν να διεκδικήσουν και μέλη ΔΕΠ που συνταξιοδοτήθηκαν εντός του
έτους 2015.
Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε την οικονομική πρόταση του
γραφείου μας για την ανάληψη της υπόθεσης, η οποία έχει ως ακολούθως:
Πριν από την κατάθεση της αγωγής, κάθε μέλος ΔΕΠ θα πρέπει να καταβάλει το ποσό των
70,00 ευρώ (ήτοι, 56,92 ευρώ + 13,08 ευρώ ΦΠΑ), προκειμένου για την κάλυψη των δαπανών άσκησης
και συζήτησης της αγωγής.
Σε περίπτωση ευδοκίμησης της αγωγής, κάθε μέλος ΔΕΠ θα πρέπει να καταβάλει ποσοστό 3%
επί του συνολικού ποσού των αποδοχών που θα επιδικασθεί, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ως
αμοιβή για την παροχή των υπηρεσιών του γραφείου μας.
Διευκρινίζουμε ότι στην ανωτέρω οικονομική πρόταση δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη
δικαστικού ενσήμου, η οποία συνίσταται σε ποσοστό 1,2% περίπου επί του αιτουμένου ποσού
αποδοχών, εφόσον αυτό υπερβαίνει το ποσό των 6.000,00 ευρώ, και δη επί του υπερβάλλοντος ποσού.
Τυχόν δαπάνη δικαστικού ενσήμου θα πρέπει να καταβληθεί έως τη συζήτηση της αγωγής. Επιπλέον,
σε περίπτωση άσκησης εφέσεως, θα πρέπει να καταβληθούν μόνο τα δικαστικά έξοδα, υπολογιζόμενα
αναλογικά για κάθε συμμετέχοντα.
Εφόσον αποδεχτείτε την οικονομική μας πρόταση, θα πρέπει να μας προσκομίσετε,
προκειμένου για την άσκηση της αγωγής:
Βεβαίωση οικονομικής υπηρεσίας του ιδρύματος για κάθε μέλος ΔΕΠ, από την οποία να
προκύπτουν: α) οι αποδοχές ετών 2012 και 2015, β) ο βαθμός με τον οποίο υπηρετεί το μέλος ΔΕΠ και
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η ημεροχρονολογία προαγωγής, γ) η συμπλήρωση ή μη 25ετούς υπηρεσίας στο Πανεπιστήμιο, δ) το
ποσοστό χρονοεπιδόματος που ελάμβανε το μέλος ΔΕΠ κατά το έτος 2015.
Εφόσον γίνει δεκτή η οικονομική μας προσφορά, θα σας αποστείλουμε προς υπογραφή
κείμενο εξουσιοδότησης που θα περιλαμβάνει την εντολή ανάθεσης χειρισμού της υπόθεσης και την
οικονομική συμφωνία στην βάση της ανωτέρω πρότασης.
Είμαστε στην διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.

Με τιμή,
Ελένη Διονυσοπούλου
Δικηγόρος - ΔΜΣ Εργατικού Δικαίου

