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Αγαπητέ κ.Πρόεδρε, 

 

Απαντώντας στο με αρ.πρ. 5454/16.4.2013 έγγραφό σας με το οποίο μας ζητάτε να 

υποβάλλουμε  πρόταση δικαστικής διεκδίκησης των περικοπών ύψους 29,77% επί των εφάπαξ των 

ξενοδοχοϋπαλλήλων και σχετική οικονομική προσφορά, θα θέλαμε κατ αρχήν να σας 

ευχαριστήσουμε για τη τιμή που μου κάνατε να απευθυνθείτε στο γραφείο μας. 

Επιτρέψτε μας  να θέσουμε υπόψη σας τα ακόλουθα: 

Πρόταση δικαστικής διεκδίκησης 

Οι ασφαλισμένοι που θα διεκδικήσουν την ακυρότητα των περικοπών θα διακριθούν σε 2 

μεγάλες κατηγορίες:  

Α) Σε αυτούς που αιτούνται το εφάπαξ πριν τη συνταξιοδότηση τους και  

Β) Σε αυτούς που αιτούνται το εφάπαξ μετά τη συνταξιοδότηση τους 

Καθεμία από τις ως άνω κατηγορίες θα διακριθεί περαιτέρω στις εξής δύο υποκατηγορίες: ι) 

σε αυτούς που εκκρεμεί αίτηση για χορήγηση εφάπαξ κατά την 12.11.2012, ημερομηνία θέσεως σε 

ισχύ του Ν.4093/12, με τον οποίο επιβλήθηκε η ως άνω περικοπή του 29,77% στο εφάπαξ και ιι) σε 

αυτούς που υποβάλλουν αίτηση για εφάπαξ μετά την 12.11.2012. 
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Η διεκδίκηση της ακυρότητας της περικοπής του 29,77% θα γίνει με κατάθεση προσφυγής 

ή/και αγωγής στα κατά τόπο αρμόδια Διοικητικά Πρωτοδικεία. Η αγωγή, επειδή επιβαρύνεται με 

δικαστικό ένσημο, θα χρησιμοποιηθεί μόνον στις περιπτώσεις που έχει παρέλθει η προθεσμία της 

προσφυγής ή επιδιώκεται ομοδικία  (ΣΕ 3351/10)  

Θα αξιοποιηθεί ο θεσμός της πρότυπης δίκης στο Συμβούλιο Επικρατείας. Συγκεκριμένα, 

αμέσως μετά την κατάθεση της προσφυγής/αγωγής στο Διοικ.Πρωτοδικείο, θα υποβληθεί, κατά το 

άρθρο 1 Ν.3900/10, αίτημα στην Τριμελή Επιτροπή του Συμβουλίου Επικρατείας για εισαγωγή του 

κατατεθέντος δικογράφου της προσφυγής/αγωγής στο Συμβούλιο Επικρατείας, λόγω του 

γενικότερου ενδιαφέροντος του, που έχει συνέπειες για ευρύτερο κύκλο προσώπων. 

Συγχρόνως με το δικόγραφο της προσφυγής/αγωγής θα ζητείται η υποβολή προδικαστικού 

ερωτήματος στο Συμβούλιο από το δικάζον διοικητικό δικαστήριο.  

Με τον τρόπο αυτό θα επιδιωχθεί στο συντομότερο χρόνο και με το μικρότερο κόστος η 

αμετάκλητη κρίση για την ακυρότητα των περικοπών ύψους 29,77% επί των εφάπαξ. 

Σε περίπτωση που η αμετάκλητη κρίση των ελληνικών δικαστηρίων είναι αρνητική για τους 

ενδιαφερόμενους, δηλ. δέχεται τη νομιμότητα της περικοπής, οι υποθέσεις θα αχθούν ενώπιον του 

Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. 

Οικονομική προσφορά 

Για κάθε προσφυγή ή αγωγή  η αμοιβή του γραφείου μας προτείνεται όπως καθορίζεται 

βάσει της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 1117864/2297/Α0012-ΦΕΚ Β 2422/24.12.07 περί 

ελάχιστων δικηγορικών αμοιβών. 

Δηλ. το κόστος για εκδίκαση προσφυγής ενώπιον του Διοικ.Πρωτοδ.Αθηνών ανέρχεται σε 

300 ευρώ + παράβολο 25 ευρώ = 325 ευρώ. Επί αγωγής, το ποσό αυτό βαρύνεται με το δικαστικό 

ένσημο 1,1%  επί του διεκδικούμενου ποσού. 

Για εκδίκαση έφεσης ενώπιον του Διοικ.Εφετείου Αθηνών: 454 ευρώ + 150 ευρώ 

παράβολο=  604 ευρώ 

Για εκδίκαση αναίρεσης στο Συμβούλιο Επικρατείας : 605 ευρώ + παράβολο 150 ευρώ = 

755 ευρώ 

ΟΙ ως άνω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ 23%. Ισχύουν υπό την προϋπόθεση ότι το γραφείο 

μας θα διαχειριστεί τουλάχιστον τις κατά το ως άνω έγγραφο σας προβλεπόμενες αρχικά 61 

προσφυγές.  

Στη διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση. 

Με εκτίμηση 

Αθηνά Πετρόγλου 


