ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΣΥΖΗΤΗΜΕΝΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΩΝ

Αγαπητοί Ασφαλισμένοι,
Τον τελευταίο καιρό εμφανίζεται πλήθος δημοσιευμάτων, τόσο στον έντυπο όσο και
τον ηλεκτρονικό τύπο, που καλούν αδιακρίτως τους πολίτες που υπέστησαν περικοπές στα
εισοδήματά τους (επιδόματα, συντάξεις, κλπ.), να προσφύγουν άμεσα στην δικαιοσύνη για
την δικαστική διεκδίκηση των εν λόγω περικοπών. Τίθεται δε επιτακτικά, το ζήτημα της
παραγραφής των αξιώσεων, όσων δεν προσφύγουν δικαστικά έως τα τέλη του 2018 (είτε εν
ενεργεία δημόσιοι υπάλληλοι με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου, είτε δημόσιοι υπάλληλοι με
σύμβαση δημοσίου δικαίου, είτε συνταξιούχοι ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, είτε ένστολοι).
Αφορμή αποτέλεσε η έκδοση δικαστικών αποφάσεων πρωτοβάθμιων, πολιτικών
δικαστηρίων, οι οποίες έκαναν δεκτές αγωγές δημοσίων υπαλλήλων με σύμβαση ιδιωτικού
δικαίου και αφορούσαν στην διεκδίκηση επιδομάτων, δώρων κλπ.
Οι αποφάσεις αυτές υπόκεινται ασφαλώς σε ένδικα μέσα (έφεση), η προθεσμία
άσκησης της οποίας καθώς και η άσκησή της, αναστέλλουν εκ του Νόμου την εκτέλεση των
εν λόγω εκδοθεισών αποφάσεων. Κατόπιν αυτών καθίσταται σαφές, ότι οι εκδοθείσες
αποφάσεις ενδέχεται να ανατραπούν στο δεύτερο βαθμό.
Ειδικότερα, η μέχρι σήμερα διαμορφωθείσα κατάσταση, έχει ως εξής :
Α. Για τους δημοσίους υπαλλήλους με σύμβαση/σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου
(ένστολοι, νοσηλευτές κλπ.), έχουν συζητηθεί αγωγές ενώπιον Τμήματος του ΣτΕ (πιλοτικές
δίκες), για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί ακόμα απόφαση. Ειδικότερα ως προς τους εν ενεργεία
μόνιμους δημοσίους υπαλλήλους, το αίτημά τους έχει παραπεμφθεί με προδικαστικό
ερώτημα στο ΣτΕ (ΣΤ’ Τμήμα), με αποτέλεσμα να έχει ανασταλεί η εκδίκαση από τα
Διοικητικά Δικαστήρια των εκκρεμών υποθέσεων, στις οποίες τίθεται το ίδιο ζήτημα.
Β. Για τους συνταξιούχους δημοσίου τομέα, έχουν συζητηθεί αγωγές ενώπιον του
Ελεγκτικού Συνεδρίου και δεν έχουν εκδοθεί ακόμα αποφάσεις.
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Γ. Για τους συνταξιούχους ιδιωτικού τομέα (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, κλπ.), έχουν εκδοθεί οι υπ’
αριθ. 2287-2290/2015 αποφάσεις του ΣτΕ, με τις οποίες κρίθηκε ότι οι περικοπές είναι
αντισυνταγματικές. Η αντισυνταγματικότητα ισχύει αναδρομικά μόνο για όσους είχαν ήδη
ασκήσει αγωγές πριν την έκδοση των εν λόγω αποφάσεων. Σε περίπτωση δε, ασκήσεως
αγωγών μετά την έκδοση των ως άνω αποφάσεων, η αντισυνταγματικότητα ισχύει από την
έκδοση της απόφασης και εφεξής.
Δ. Για τους δημοσίους υπαλλήλους με σχέση/σύμβαση ιδιωτικού δικαίου, έχουν ήδη
εκδοθεί δικαστικές αποφάσεις πρωτοβάθμιων πολιτικών δικαστηρίων, οι οποίες έκαναν
δεκτές τις αγωγές των υπαλλήλων αναφορικά με τη διεκδίκηση επιδομάτων/δώρων.
Η ARAG, λαμβάνοντας σοβαρά υπ’ όψιν την υφιστάμενη Νομοθεσία και την
διαμορφωθείσα έως σήμερα Νομολογία, τις γνωμοδοτήσεις των εξειδικευμένων δικηγόρων
της στην Αθήνα, την Πάτρα και τη Θεσσαλονίκη και τις προτάσεις έγκριτων Νομικών, σας
ενημερώνει εν συντομία ότι, α. οι επικαλούμενες δικαστικές αποφάσεις προέρχονται
από πρωτοβάθμια δικαστήρια, β. δεν είναι τελεσίδικες και γ. δεν αφορούν στο σύνολο
των ως άνω αναφερομένων κατηγοριών.
Εν όψει των ανωτέρω και προς διασφάλιση των εννόμων συμφερόντων των
ασφαλισμένων μας, θα αναμείνουμε την έκδοση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, ώστε να
διαμορφωθεί στέρεο νομολογιακό έδαφος για τις ως άνω δικαστικές διεκδικήσεις τους. Μέχρι
τότε υπάρχει νομική αβεβαιότητα και κενό που μπορεί να βλάψει τα συμφέροντά τους.
Έως την έκδοση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης ή απόφασης από Ανώτατο
Δικαστήριο, η οποία θα καθιστά την δικαστική διεκδίκηση σκόπιμη και εμφανίζουσα
επαρκείς πιθανότητες ευδοκίμησης, προτείνεται η συμπλήρωση και υπογραφή
ενδεδειγμένης αίτησης και η υποβολή αυτής στον εκάστοτε αρμόδιο οικονομικό
φορέα.
Στους ασφαλισμένους της ARAG θα χορηγηθεί αντίστοιχο κατά περίπτωση
υπόδειγμα που θα συνταχθεί από τους εξειδικευμένους Δικηγόρους- Συνεργάτες μας
και θα δοθούν σχετικές οδηγίες.
Αναφορικά δε, με την ηλεκτρονική αίτηση η οποία κοινοποιήθηκε από τον ΕΦΚΑ,
αφορά στις μειώσεις των Ν. 4051/2012 και 4093/2012 και τα δώρα. Οι συνταξιούχοι του
Ιδιωτικού και Δημοσίου Δικαίου καλούνται να υποβάλλουν σχετική ηλεκτρονική αίτηση στον
κάτωθι σύνδεσμο : https://www.efka.gov.gr/el/deltia-typoy/elektronike-aitese-syntaxioychonston-ephka-gia-tis-meioseis-sten-kyria-kai-epikoyrike.
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Το περιεχόμενο της εν λόγω ανακοίνωσης συμπλέει με την από 11.10.2018 επίσημη
ανακοίνωση της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

και το σχετικό από 11.10.2018 γνωμοδοτικό σημείωμα της

δικηγόρου της http://adedy.gr/dikastikidiekdikisidwrwn/ . Συμπληρώνεται επίσης με το από
18.10.2018 δημοσίευμα του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και της
Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας, Κύριο Βερβεσό, τον
Καθηγητή- Εργατολόγο Κύριο Αλέξη Μητρόπουλο και το Νομικό Σύμβουλο ΠΟΜΕΝΣ Κύριο
Αλκιβιάδη

Ευαγγελάτο

στα

αντίστοιχα

σημεία

https://www.limenikanea.gr/gr/enoples-

dunameis/pomens-dora-xristougennon--pasxa-kai-epidoma-adeias--upeuthuni-enimerosiapo-tous-eidikous-2214
Είναι αυτονόητο ότι στους ασφαλισμένους μας θα χορηγούνται κατά περίπτωση
οδηγίες και υποδείγματα αιτήσεων από τη Νομική Υπηρεσία της Εταιρίας μας.
Αθήνα, την 25.10.2018
Εκ της Νομικής Υπηρεσίας ARAG
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