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Αθήνα, 2 Απριλίου 2021 

 

ΘΕΜΑ: Νομικές ενέργειες για την αποκατάσταση της 

υφιστάμενης οικονομικής ζημίας λόγω του επανυπολογισμού 

των συντάξεων στους συνταξιούχους της ΑΤΕ, δυνάμει των 

άρθρων 14 και 33 του Ν. 4387/2016, για τους 

συνταξιοδοτηθέντες προ της έναρξης ισχύος του νόμου αυτού. 

 
Αξιότιμοι κύριοι/κυρίες 

 

Με βάση τα άρθρα 7, 8, 13, 14, 33, 27 και 28 του Ν. 4387/2016, 

διενεργήθηκε επανυπολογισμός των συντάξεων για τους 

συνταξιοδοτηθέντες προ της έναρξης ισχύος του νόμου (12.5.2016), 

μεταξύ των οποίων και για τους συνταξιούχους της Αγροτικής 

Τράπεζας.  

Για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης, 

ελήφθη υπόψη ο συντάξιμος μισθός επί του οποίου υπολογίστηκε η 

καταβληθείσα σύνταξη, αναπροσαρμοσμένος με χρήση ποσοστών 

αναπροσαρμογής των συντάξεων που ίσχυαν πριν και μέχρι την 

εφαρμογή του Ν. 4387/2016 και με τον υπολογισμό κλιμακωτών 

ποσοστών αναπλήρωσης των άρθρων 8 και 28 του Ν. 4387/2016, 

ανάλογα με τα χρόνια ασφάλισης.  

Οι καταβάλλοντες δε αυξημένες εισφορές, προβλέφθηκε να 

λαμβάνουν επιπλέον εισφορά, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 30 του 

Ν. 4387/2016 και στο άρθρο 94, παρ. 4, 5. 

Με τις ανωτέρω διατάξεις, οι οποίες παρέμειναν και με το νέο 

θεσμικό-ασφαλιστικό πλαίσιο και δη κατ’ άρθρα 28 και 29 του Ν. 
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4670/2020 (νόμος Βρούτση) έχουν δημιουργηθεί μεγάλες 

συνταξιοδοτικές ανισότητες και θίγονται κατάφωρα συνταξιοδοτικά και 

περιουσιακά δικαιώματα των συνταξιούχων της Αγροτικής Τράπεζας, 

που συνταξιοδοτήθηκαν προ της έναρξης ισχύος του Ν. 4387/2016 

(12.5.2016) σε σχέση με εκείνους που συνταξιοδοτήθηκαν μετά την 

έναρξη του ως άνω νόμου, δεδομένου ότι για την ανταποδοτική σύνταξη 

δεν λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των εν ενεργεία αποδοχών τους επί 

των οποίων πραγματοποιούνταν κρατήσεις, όπως δηλαδή γίνεται για 

τους μετά την 12.5.2016 συνταξιοδοτηθέντες συναδέλφους τους.  

Να σημειωθεί μάλιστα ότι τα ποσοστά αναπλήρωσης του άρθρου 

8 του Ν. 4387/2016 κρίθηκε με την ΟλΣτΕ 1891/2019 ότι παραβιάζουν 

την αρχή της ανταποδοτικότητας εισφορών-παροχών. 

 Ως εκ τούτου οι συνταξιούχοι που έχουν συνταξιοδοτηθεί προ της 

12.5.2016 δικαιούνται να διεκδικήσουν αναδρομικά από 12.5.2016 και 

εφεξής τις προκύπτουσες διαφορές και μάλιστα εντόκως. Για την 

δικαστική διεκδίκηση των σχετικών διαφορών απαιτούνται τα εξής: 

 α) Ποσό εκατό ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικά το 

ποσό των εκατόν είκοσι τεσσάρων ευρώ (124,00 €).  

 Το ανωτέρω ποσό (124,00 €) που καλύπτει τα δικαστικά έξοδα 

και των δύο βαθμών δικαιοδοσίας, θα πρέπει να το καταθέσετε στον υπ’ 

αρ. GR43 0171 7490 0067 4914 6296 672 λογαριασμό της Τράπεζας 

Πειραιώς με δικαιούχο την Δικηγορική Εταιρεία Αλέξανδρος 

Στρίμπερης και Συνεργάτες, ή στον υπ’ αριθμ. λογαριασμό GR89 0110 

1460 0000 1460 0326 541 της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος με 

δικαιούχο πάλι την ανωτέρω Δικηγορική Εταιρεία και αιτιολογία 

«Υπόθεση επανυπολογισμών».  

 Το ποσό αυτό καταβάλλεται μόνο με κατάθεση στην 

τράπεζα και όχι με μετρητά. 

 Σε περίπτωση που καταθέσετε τα χρήματα στον τραπεζικό 

λογαριασμό, παρακαλείσθε να μας αποστείλετε το αποδεικτικό 
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κατάθεσης στην συστημένη επιστολή με την οποία θα αποστείλετε και 

τα σχετικά δικαιολογητικά.  

 Για το καταβαλλόμενο αυτό ποσό θα σας αποσταλούν  Αποδείξεις 

Παροχής Υπηρεσιών της εταιρείας μας. 

 (β) Ως επιπλέον δικηγορική αμοιβή καθορίζεται το ποσό των 

εκατό ευρώ (100 €), σε περίπτωση δικαστικής ευόδωσης της ανωτέρω 

υπόθεσης. 

 Σε περίπτωση που τα σχετικά διεκδικούμενα ποσά καταβληθούν 

ή ρυθμιστούν με σχετική νομοθετική διάταξη ή κυβερνητική απόφαση 

πριν την εκδίκαση της υπόθεσης στο δικαστήριο, τότε ουδεμία αμοιβή 

οφείλεται, εκτός εάν αυτή λάβει χώρα μετά την συζήτηση και πριν την 

έκδοση απόφασης.  

 (γ) Θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι σε περίπτωση μη 

ευόδωσης πρωτοδίκως της σχετικής υπόθεσης, θα απαιτηθούν 

παράβολα του Ελληνικού Δημοσίου για την άσκηση της Έφεσης, τα 

οποία σήμερα κυμαίνονται από εκατό ευρώ (100€) έως διακόσια ευρώ 

(200€), ανάλογα με το αντικείμενο της Δίκης. 

 (δ) Για την συμμετοχή εκάστου συνταξιούχου απαιτείται πλέον 

της καταβολής του ανωτέρω ποσού εξόδων και η αποστολή με 

συστημένη επιστολή ή courier ΟΛΩΝ των κάτωθι απολύτως 

απαραίτητων εγγράφων-δικαιολογητικών στην διεύθυνση της 

δικηγορικής μας εταιρείας «Δικηγορική εταιρεία Αλεξ. Στρίμπερης 

& Συνεργάτες, Ακαδημίας αρ. 35, Αθήνα Τ.Κ. 10672»: 

 Απόφαση συνταξιοδότησης. 

 Εκκαθαριστικό (απόδειξη) επανυπολογισμού της 

σύνταξης. 

 Αποδείξεις μισθοδοσίας της τελευταίας πενταετίας προ 

της συνταξιοδότησης (ενδεικτικά μία για κάθε έτος) ή τις 

ετήσιες βεβαιώσεις αποδοχών ή την τελευταία προ της 

συνταξιοδότησης απόδειξη μισθοδοσίας. 
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 Αποδεικτικό κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό της  

δικηγορικής μας εταιρείας του ποσού των εκατό ευρώ 

πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικά του ποσού των εκατόν 

είκοσι τεσσάρων ευρώ (124,00 €).  

 Σχετικό Έντυπο Ατομικών Στοιχείων που σας 

αποστέλλεται και το οποίο θα πρέπει να συμπληρώσετε.  

 Ιδιωτικό Συμφωνητικό – Εργολαβικό Δίκης που σας 

αποστέλλεται και το οποίο θα πρέπει να συμπληρώσετε 

και υπογράψετε. Προσοχή: Μην συμπληρώσετε την 

ημερομηνία στην αρχή του εντύπου. 

 Εξουσιοδότηση που σας αποστέλλεται και την οποία θα 

πρέπει να συμπληρώσετε και υπογράψετε. Θα πρέπει 

επίσης να θεωρηθεί το γνήσιο της υπογραφής σας σε 

ΚΕΠ ή σε αστυνομικό τμήμα.  

 

(ε) Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι στην ανωτέρω δικηγορική 

αμοιβή, συμπεριλαμβάνονται και οι ενέργειες για την παρέμβαση του 

γραφείου μας εξ ονόματι των συνταξιούχων στο Συμβούλιο της 

Επικρατείας στο πλαίσιο πιλοτικής δίκης για την ανωτέρω υπόθεση. 

  

Για οποιαδήποτε  πληροφορία/διευκρίνηση μπορείτε να επικοινωνείτε 

με τους Δικηγόρους Μιχαήλ Ρίκο και Κωνσταντίνο Λουκόπουλο, 

καθώς και με τον ασκούμενο Δικηγόρο Δημήτριο Μπερεδήμα στα 

τηλέφωνα του γραφείου (210.36.18.253, 210.36.23.001).  

Μετά τιμής 

 




