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ΥΠΟΨΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΡΟΥΤΖΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

 

Σχετικά με το ζήτημα που τέθηκε στο γραφείο μας για τη διεκδίκηση της διαφοράς 

εφάπαξ που προκύπτει από το γεγονός ότι το ΤΑΠΙΤ εφαρμόζει την προβλεπόμενη 

μείωση του ν 4093/2012 και στους ασφαλισμένους μέλη μας που λαμβάνουν το 

εφάπαξ όχι λόγω αποχώρησης, αλλά δυνάμει της διάταξης του άρθρου 21 παρ. 1 Ν 

2768/1999, η γνώμη μου όπως εξήγησα αναλυτικά και στο ραντεβού είναι θετική. Ως 

μέθοδο διεκδίκησης όπως αναλύθηκε στο χθεσινό ραντεβού μας προτείνω δύο 

πιλοτικές δίκες με προσφυγή και στη συνέχεια ομαδικές αγωγές για τη διεκδίκηση 

της διαφοράς εφάπαξ. Σε όλες τις περιπτώσεις θα προηγηθεί η άσκηση ένστασης .  

Σημειώνεται ότι για την άσκηση αγωγών δεν έχουμε πρόβλημα προθεσμίας 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Το κόστος (αμοιβή και έξοδα) για τις προσφυγές θα είναι 2.000 Ε για την καθεμία 

για εκδίκαση πρωτόδικη και άλλες 2.000 Ε για εκδίκαση κατ΄ έφεση. Σε αυτές τις 

περιπτώσεις δεν θα υπάρχει ποσοστό αμοιβής. 

Τα παραπάνω ποσό επιβαρύνεται με τον εκάστοτε ισχύοντα ΦΠΑ (σήμερα 23%). 

Το κόστος για τις ομαδικές αγωγές που θα ακολουθήσουν θα είναι το ακόλουθο: 

 

ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ 

Ένα ενιαίο κόστος και για τους δύο βαθμούς δικαιοδοσίας 800 Ε  για κάθε 

δικόγραφο συν 1% του διεκδικούμενου ποσού από τον καθένα ενάγοντα. Τα ποσά 

αυτά προκαταβάλλονται. 

Αν χάσουμε στο Διοικητικό Πρωτοδικείο και χρειαστεί να ασκήσουμε εμείς έφεση 

θα υπάρχει επιπλέον κόστος 300 ευρώ για κάθε άτομο που αντιστοιχεί με τα 

σημερινά δεδομένα στο παράβολο έφεσης. Αν κερδίσουμε και μας ασκήσει έφεση το 

ταμείο δεν υπάρχει αυτό το πρόσθετο κόστος των 300 Ε. Τα ποσά αυτά 

καταβάλλονται πριν την άσκηση έφεσης εφόσον χρειαστεί. Αν υπάρξει 

αναπροσαρμογή στο παράβολο έφεσης στο μεταξύ το ποσό αυτό αναπροσαρμόζεται 

ανάλογα. 

 



 

 

Τα παραπάνω ισχύουν εφόσον τη συγκέντρωση των χρημάτων αναλαμβάνει 

είτε κάποιος από τους ενδιαφερόμενους είτε η Ομοσπονδία.  

 

 

Σημειώνουμε ότι καλό είναι από άποψη τακτικής σε κάθε δικόγραφο να μην 

σωρεύονται πάνω από 35 άτομα (αν και από το νόμο έχουμε δικαίωμα να 

σωρεύσουμε και περισσότερα). 

 

ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΗ 

Για αμοιβή θα μας καταβληθεί με βάση εργολαβικό συμφωνητικό που θα υπογραφεί 

με τους ενάγοντες ποσοστό 15% του ποσού που θα μας επιδικασθεί 

τελεσίδικα.(κεφάλαιο συν τόκοι). Το ποσοστό αυτό θα εισπραχθεί κατ’ ευθείαν από 

το ταμείο και επιβαρύνεται με ΦΠΑ (σήμερα 23%). 

 

 

 Παραμένουμε στη διάθεση Σας για τυχόν διευκρινίσεις. 

     Με τιμή 

   Ανδρέας Ματθαίου, Δ.Ν. Δικηγόρος 
 


