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Θέμα: Αγωγές για τις διαφορές αποδοχών λόγω των περικοπών του ν. 4093/2012.
Αγαπητοί φίλοι,
Το Γραφείο μας έχει την τιμή να σας κάνει την ακόλουθη προσφορά για την
σύνταξη, κατάθεση και συζήτηση αγωγής διεκδίκησης περικοπών των αποδοχών
για το έτος 2015:
Α) Με την κατάθεση της αγωγής: 90,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. (δηλαδή
73,17 € + ΦΠΑ (23%) 16,83 €)
Β) Με την συζήτηση της αγωγής 0,00 € (Μηδέν) εκτός αν έως τότε επιβληθούν
έξοδα δικαστικού ενσήμου (περίπου 1,2% επί του διεκδικούμενου ποσού – με τα
σημερινά δεδομένα δεν απαιτείται να καταβληθούν)
Γ) Με την είσπραξη των ποσών: 5% πλέον ΦΠΑ επί του συνολικού ποσού που θα
εισπραχθεί (δικαστικώς ή εξωδικαστικώς)
Σε περίπτωση έφεσης θα χρεωθούν αναλογικά, μόνον τα έξοδα της έφεσης.
Για την διεκδίκηση αυτή χρειαζόμαστε:
Α) Την ΒΕΒΑΙΩΣΗ που ακολουθεί, σφραγισμένη και επικυρωμένη από το
Πανεπιστήμιο
Β) Την εξουσιοδότηση προς το Γραφείο μας που ακολουθεί, υπογεγραμμένη από
εσάς και
Γ) το ποσό των 90 €
Η αγωγή αυτή δεν παραγράφεται παρά μόνον στα τέλη του 2016. Όμως θέλουμε
να τις καταθέσουμε το ταχύτερο. Γι’ αυτό παρακαλούμε να μας έχουν αποσταλεί
τα παραπάνω το αργότερο έως το τέλος Μαρτίου 2016
Με τιμή,
Δημήτρης Σπυρόπουλος
Δικηγόρος, LL.M.
Συν: (3 σελίδες)
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Ποιοι είμαστε:
Το

Δικηγορικό

Γραφείο

Κατσαντώνη

–

Σπυρόπουλου

&

Συνεργατών

δραστηριοποιείται και εξειδικεύεται σε φορολογικές / μισθολογικές διεκδικήσεις
δημοσίων λειτουργών & υπαλλήλων και σε θέματα δημοσιοϋπαλληλικού δικαίου
εδώ και 15 έτη.
Με την παράσταση του γραφείου μας εκδόθηκαν οι αποφάσεις 29/2014 ΟλΣΤΕ (μη
φορολόγηση

επιδόματος

βιβλιοθήκης),

1840/2013

ΟλΣΤΕ

(μη

φορολόγηση

επιδόματος αλλοδαπής), 4203/2015 ΣτΕ (μη επιβολή έκτακτης εισφοράς στο
επίδομα αλλοδαπής).
Το γραφείο μας έχει καταθέσει ήδη μεγάλο αριθμό ομαδικών αγωγών για
περικοπές αποδοχών δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων, και ειδικώς πολλές
αγωγές για την περικοπή που υπέστησαν οι αποδοχές αυτές σύμφωνα με τον νόμο
4093/2012, ήδη πριν από την δημοσίευση της ΣτΕ (Ολ) 4741/2014. Επίσης, για το
ίδιο θέμα – και ως προς τις συντάξεις - έχουμε καταθέσει πάμπολλες (άνω των 400)
εφέσεις στο Ελεγκτικό Συνέδριο, από τις οποίες πάνω από τις μισές αφορούν
συνταξιούχους πρώην μέλη ΔΕΠ των Πανεπιστημίων της χώρας.
Το γραφείο μας διαθέτει εξαιρετική μηχανοργάνωση και μεγάλη εμπειρία στην
κατάθεση τέτοιων αγωγών.
Αίτημα της αγωγής:
Με την ΣτΕ (Ολ.) 4741/2014, κρίθηκαν αντισυνταγματικές οι περικοπές των
αποδοχών των μελών ΔΕΠ των Α.Ε.Ι. που επήλθαν με τον ν. 4093/2012. Στην ίδια
απόφαση, το ΣτΕ όρισε ότι τα αποτελέσματα της αντισυνταγματικότητας
επέρχονται από την δημοσίευση της απόφασης αυτής, την 29.12.2014 (δηλαδή
πρακτικά από 1.1.2015), διευκρίνισε, δε ότι δεν μπορούν στο μέλλον να ασκηθούν
αγωγές για προγενέστερο της ημερομηνίας αυτής χρονικό διάστημα (επίσης
διευκρίνισε ότι όσες αγωγές είχαν ήδη ασκηθεί έως την 29.12.2014 θα δικαιωθούν
και για το προγενέστερο χρονικό διάστημα). Με δεδομένο δε ότι κατά την παγία
νομολογία του ΣτΕ, αγωγή μπορεί να ασκηθεί μόνον για δεδουλευμένες αποδοχές
και όχι για μέλλουσες, το αίτημα της αγωγής μας είναι οι διαφορές αποδοχών
ολόκληρου του έτους 2015. Οποιαδήποτε άλλη άποψη (ότι μπορούν να
διεκδικηθούν αναδρομικά των προηγουμένων του 2015 ετών) δεν έχει, κατά την
γνώμη μας, βάση.
Επειδή οι διαφορές αυτές επηρεάζονται, για κάθε μέλος ΔΕΠ, από διάφορες
παραμέτρους (π.χ. εξέλιξη σε άλλο βαθμό εντός του 2015, μεταβολή ποσοστού
Χρονοεπιδόματος κλπ.), θα πρέπει, έκαστος ενδιαφερόμενος, να ζητήσει και να
λάβει από την Σχολή όπου υπηρετεί (Οικονομικές Υπηρεσίες) την ακόλουθη
Βεβαίωση:

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
Σελ. 3

ΒΕΒΑΙΩΣΗ
Βεβαιώνεται με την παρούσα ότι ο/η
ΕΠΩΝΥΜΟ ……………………………………………………
ΟΝΟΜΑ: ……………………………………………
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: …………………………………………
υπηρετεί στο Ίδρυμά μας με τον βαθμό του …………………………………….... και ότι:
1) Στον βαθμό αυτό προήχθη την ………………………………………………
2) [ ] Δεν συμπλήρωσε έως σήμερα 25ετή υπηρεσία στο Πανεπιστήμιο Ή
[ ] Συμπλήρωσε 25ετή υπηρεσία στο Πανεπιστήμιο στις …………………………
3) Την 1/1/2015 ελάμβανε ποσοστό χρονοεπιδόματος ύψους …. % επί του βασικού
του μισθού και
[ ] Το ποσοστό αυτό δεν μεταβλήθηκε εντός του έτους 2015 Ή
[ ] Το ποσοστό αυτό μεταβλήθηκε στις ……………………..,
4) Από 1/1/2015 έως 31/12/2015:
[ ] υπηρέτησε ανελλιπώς Ή
[ ] διορίστηκε στο ίδρυμα για πρώτη φορά την …………………….. Ή
[ ] συνταξιοδοτήθηκε την ……………………
5) Από 1/1/2015 έως 31/12/2015 υπηρέτησε:
[ ] με πλήρη απασχόληση συνεχώς Ή
[ ] με μερική απασχόληση συνεχώς Ή
[ ] κατά το διάστημα …………………… έως …………………………. υπηρέτησε
με μερική απασχόληση και το υπόλοιπο διάστημα με πλήρη απασχόληση.
…………………., …/…./2016
Ο Βεβαιών
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ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ
Ο/Η Υπογράφων/ουσα:
ΕΠΩΝΥΜΟ:

______________________________

ΌΝΟΜΑ:

______________________________

ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ:

______________________________

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

______________________________

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

______________________________

E-mail:

______________________________

Εξουσιοδοτώ, με την παρούσα, το δικηγορικό γραφείο Κατσαντώνη – Σπυρόπουλου
& Συνεργατών (Ασκληπιού 43, 10680 Αθήνα) να συντάξει και καταθέσει, για
λογαριασμό μου, αγωγή για τις περικοπές των αποδοχών μου του έτους 2015, που
επήλθαν με τον ν. 4093/2012, ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.
Για τον προσδιορισμό του ύψους των αξιώσεών μου, προσκομίζω σχετική βεβαίωση
του Ιδρύματος όπου υπηρετώ.
Κατέβαλα ποσό 90 € (συμπ. ΦΠΑ) για τα έξοδα κατάθεσης της αγωγής αυτής και
υπόσχομαι να καταβάλω 5% + ΦΠΑ από οποιοδήποτε ποσό τυχόν εισπράξω
κατόπιν θετικής έκβασης της αγωγής αυτής ή εξωδικαστικώς για αμοιβή του ως άνω
γραφείου. Πέραν τούτων, υπόσχομαι να καταβάλω α) κατά την συζήτηση της αγωγής
το δικαστικό ένσημο που θα απαιτηθεί (αν και εφόσον τότε είναι υποχρεωτική η
καταβολή του) και β) σε περίπτωση έφεσης, αναλογικά τα έξοδα. Πέραν τούτων,
ουδέν άλλο ποσό θα οφείλω στο ως άνω γραφείο για έξοδα ή αμοιβή.
Αντιλαμβάνομαι ότι στην αγωγή αυτή θα συμπεριλαμβάνονται όμοια αιτήματα και
άλλων μελών ΔΕΠ πλην εμού.
Όταν ορισθεί δικάσιμος για την αγωγή αυτή θα υπογράψω, επικυρώσω το γνήσιο της
υπογραφής μου και αποστείλω στο ως άνω γραφείο εξουσιοδότηση την οποία θα
μου έχει αποστείλει το ως άνω γραφείο στην διεύθυνση e-mail που αναφέρεται
ανωτέρω.
………………., …/…./2016
… Εξουσιοδοτ…..

