ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Αναφορικά με τθν διεκδίκθςθ τθσ Ειςφοράσ Αλλθλεγγφθσ Συνταξιοφχων
(Ε.Α.Σ)

Όπωσ καλϊσ γνωρίηετε, με τθν υπ’ αρικμ. 244/2017 απόφαςθ τθσ Ολομζλειασ
του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου, κρίκθκε αντιςυνταγματικι θ επιβολι Ειςφοράσ Αλλθλεγγφθσ
Συνταξιοφχων ςτουσ εν γζνει ςυνταξιοφχουσ του Δθμοςίου, ςυμπεριλαμβανομζνων και
των ςτρατιωτικϊν ςυνταξιοφχων, ωσ ρθτά αναγράφεται ςε αυτι.
Συνοπτικά ςτο ςκεπτικό τθσ νομικά πρωτοποριακισ αυτισ απόφαςθσ
αναφζρεται ότι θ επιβολι μζτρων ςε ςυγκεκριμζνθ ομάδα που ςυνεπάγεται ιδιαίτερθ
οικονομικι επιβάρυνςθ, πρζπει να αιτιολογείται ειδικϊσ, είτε από τθν ίδια τθ ρφκμιςθ,
είτε από τθν αιτιολογικι ζκκεςθ του νόμου που τθν επιβάλλει. Κάτι τζτοιο δεν ζγινε
ςτθν περίπτωςθ τθσ Ε.Α.Σ, οπότε θ επιβολι τθσ παρίςταται αναιτιολόγθτθ και ωσ εκ
τοφτου μθ νόμιμθ..
Καταλθκτικά θ Ε.Α.Σ προςκροφει ςτα άρκρα 4 παρ. 1 και, 22 παρ. 5 και 25 παρ. 1
και 4 του Συντάγματοσ, ενϊ πρζπει να ςθμειωκεί ότι μειοψιφθςαν 8 μζλθ του
Δικαςτθρίου, που ζκριναν ότι θ επιβολι τθσ. Ε.Α.Σ δεν προςκροφει ςτα ανωτζρω άρκρα.
Ωςτόςο το κράτοσ, κατά παράβαςθ των ςυνταγματικϊν του υποχρεϊςεων, δεν
ζχει ςυμμορφωκεί με τθν απόφαςθ του Ανϊτατου Ακυρωτικοφ Δικαςτθρίου.
Αναφορικά με το ηιτθμα διεκδίκθςθσ των παρανόμωσ παρακρατθκζντων
ποςϊν υπζρ Ε.Α.Σ είναι αναγκαίο να διευκρινιςτοφν τα εξισ:
 Όςοι δεν προζβθςαν ςε ουδεμία ενζργεια κατά το παρελκόν, δυςτυχϊσ
ςφμφωνα με το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ που αναπτφςςεται ςτθ ςελ. 122 αυτισ, αλλά
και το διατακτικό, δεν υφίςταται βάςθ για άςκθςθ νζων αγωγϊν και ενςτάςεων προσ
ικανοποίθςθ των αξιϊςεων που ζχουν γεννθκεί από τθν ίδια αιτία μζχρι τθ δθμοςίευςθ
τθσ απόφαςθσ. Αυτό πρακτικά ςθμαίνει ότι είναι δυνατι θ διεκδίκθςθ των ποςϊν
αυτϊν μόνο για το μζλλον, ιτοι μετά τθν 9-2-2017.
 Όςα εν αποςτρατεία Στελζχθ είχαν κατά το παρελκόν υποβάλλει
αίτθςθ/ζνςταςθ/ζφεςθ ι αγωγι ςτο ΝΣΚ, ςτο ΓΛΚ ι ςτο ΕΣ αντίςτοιχα κατά τθσ
επιβολισ τθσ Ε.Α.Σ ζχουν διατθριςει ενεργό το δικαίωμα αγωγικισ διεκδίκθςθσ των
ποςϊν αυτϊν, πικανότατα αναδρομικά και από το ζτοσ 2010. Επί αυτοφ κα πρζπει να
μασ προςκομίςουν τα αντίςτοιχα ζγγραφα για τον ορκό υπολογιςμό του δικαιοφμενου
ποςοφ.
Επιςθμαίνουμε ότι το γραφείο μασ , τθρϊντασ πάντα δυναμικι πορεία για τθν
εξαςφάλιςθ των ςυμφερόντων όλων των μελϊν των Ενϊςεων, αλλά και όλων των εν
αποςτρατεία ςυνταξιοφχων, ζχει αςκιςει για πολλοφσ απόςτρατουσ εφζςεισ –αγωγζσ
για διεκδίκθςθ τθσ Ειςφοράσ Αλλθλεγγφθσ Συνταξιοφχων (ΕΑΣ).

Προκειμζνου να αποκαταςτακεί θ νομιμότθτα και να διεκδικθκεί αφενόσ θ
απαλλαγι του ποςοφ που αναλογεί ςτθν Ειςφοράσ Αλλθλεγγφθσ από το ςφνολο των
μνθμονιακϊν περικοπϊν και αφετζρου θ επιςτροφι των ιδθ παρακρατθκζντων από τισ
ςυντάξεισ ποςϊν, είναι απαραίτθτθ θ άςκθςθ αγωγισ ενώπιον του Ελεγκτικοφ
Συνεδρίου, τθν οποία προτίκεται να αναλάβει το Δικθγορικό μασ γραφείο.
ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΟ
Για να μειωκεί το κόςτοσ τθσ δικαςτικισ διεκδίκθςθσ υπάρχει θ δυνατότθτα
κατάκεςθσ ομαδικισ αγωγισ (50 άτομα ανά δικόγραφο). Σε αυτιν τθν περίπτωςθ το
ποςό που κα καταβάλλει κάκε ενδιαφερόμενοσ για τθν κάλυψθ μόνο των εξόδων
κατάκεςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 50 ευρώ (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 24%).
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Όςοι ενδιαφερόμενοι επικυμοφν να αναλάβει το γραφείο μασ τθν κατάκεςθ
αγωγισ για τθν επιςτροφι τθσ Ειςφοράσ Αλλθλεγγφθσ, κα χρειαςτεί να μασ
αποςτείλουν τα κάτωκι δικαιολογθτικά:
1.
Φωτοτυπικό αντίγραφο τθσ αρχικισ ςυνταξιοδοτικισ πράξθσ
(κανονιςμοφ ςφνταξθσ) του ενδιαφερομζνου (αυτι δθλαδι που είχε εκδοκεί όταν
είχατε βγει πρϊτθ φορά ςτθ ςφνταξθ), κακϊσ και τισ τυχόν τροποποιθτικζσ αυτισ.
2.
Φωτοτυπικό αντίγραφο τθσ τελευταίασ Πράξθσ Αναπροςαρμογισ
Σφνταξθσ του Ν. 4307/2014 (θμερομθνία αποςτολισ εγγράφου 3-3-2015), που
εκδόκθκε από το Γενικό Λογιςτιριο του Κράτουσ.
3.
Οποιαδιποτε Αίτθςθ ι Ζνςταςθ ζχετε υποβάλλει ςχετικά με τθν
υπόκεςθ ςτο Ε.Σ. ι ςτο Ν.Σ.Κ. ι ςτο Γ.Λ.Κ. (Να εμφαίνεται ο αρ. πρωτ. Κατάκεςθσ).
4.
Μθνιαίο Ενθμερωτικό Καταβολισ ςφνταξθσ (Ζνα ανά ζτοσ και όπου
υπάρχει μεταβολι του ποςοφ τθσ ΕΑΣ).
5.
Εξουςιοδότθςθ (με βεβαίωςθ γνθςίου υπογραφισ) και το ζντυπο
πλθροφοριακϊν ςτοιχείων-εντολισ υπογεγραμμζνα από τον ενδιαφερόμενο.
6.
Πλθρεξοφςιο εργολαβικό δίκθσ (ςε τρία αντίτυπα) ςτο οποίο
περιγράφονται αναλυτικά οι υποχρεϊςεισ εκάςτου μζρουσ, κακϊσ και ότι ςε
περίπτωςθ επιτυχίασ και επιδίκαςθσ και είςπραξθσ ποςοφ, θ αμοιβι του Γραφείου μασ
κα ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% πλζον ΦΠΑ.
Η καταβολι του ποςοφ δφναται να γίνει είτε ςε μετρθτά αυτοπροςϊπωσ είτε
ςτθν Τράπεηα Πειραιϊσ ςτον υπ’ αρικμ: 5182-049942-001 λογαριαςμό, ΙΒΑΝ: GR
140172182000 5182 049942 001, όνομα δικαιοφχου Αναςταςία Καρανίςα και με
αιτιολογία κατάκεςθσ: Αγωγι ΕΑΣ & Ονοματεπώνυμο Κατακζτθ.
Μετά τιμισ,
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