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Θεσσαλονίκη, 18-10-2018
Κυρίες, Κύριοι συνταξιούχοι, μερισματούχοι του ΜΤΑ,
όπως καλώς γνωρίζετε, με τον μνημονιακό νόμο 4093/12 επιβλήθηκε στο σύνολο των από
κάθε πηγή καταβαλλομένων συντάξεων, μερισμάτων κλπ, στον συνταξιούχο-απόστρατο,
περικοπή που κυμαίνεται ανάλογα με το ποσό του συνόλου των καταβαλλομένων
συντάξεων, μερισμάτων, κλπ από 5 έως 20%. Ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν. 4093/12, η μηνιαία σύνταξη ή το άθροισμα των μηνιαίων συντάξεων (κυρίων,
επικουρικών και μερισμάτων) που υπερβαίνουν τα 1.000 ευρώ, αφαιρουμένων των
κρατήσεων και των μειώσεων των νόμων 3865/10, 4002/11, 4024/11 και 4051/12
μειώνονται ως εξής:
 από 1.000,00 ευρώ έως και 1.500,00 ευρώ, μειώνεται το σύνολο του ποσού κατά
5%. Το ποσό που απομένει δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.000,01 ευρώ.
 από 1.500,01 ευρώ έως και 2.000,00 ευρώ, μειώνεται το σύνολο του ποσού κατά
10%. Το ποσό που απομένει δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.425,01 ευρώ.
 από 2,000,01 ευρώ έως και 3.000,00 ευρώ, μειώνεται το σύνολο του ποσού κατά
15%. Το ποσό που απομένει δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.800,01 ευρώ.
 από 3.000,01 ευρώ και άνω, μειώνεται το σύνολο του ποσού κατά 20%. Το ποσό
που απομένει δεν μπορεί να υπολείπεται των 2.550,01 ευρώ.
Ενδεικτικά σας γνωρίζω ότι σε μερισματούχο με 31 μερίσματα, η μηνιαία
παρακράτηση του ν. 4093/12 στο μέρισμα ανέρχεται στα € 30,38, ήτοι € 364,56
ετησίως, επί 6 χρόνια που θα διεκδικηθεί η επιστροφή (από 1-1-2013 μέχρι 31-12-

2018, εφόσον γίνει δυνατή η κατάθεση της αγωγής μέχρι 31-12-2018), δηλαδή
συνολικά € 2.187,36. Η κατάθεση της αγωγής πρέπει να γίνει έως την 31-12-18,
δεδομένου από 1-1-2019 προκειμένου να αποφευχθεί η παραγραφή του έτους 2013.
Η ως άνω περικοπή κρίθηκε αντισυνταγματική από το ΣτΕ, με τις αποφάσεις
2287/2015 ΣτΕ (ΟΛΟΜ) και 2288/2015 ΣτΕ (ΟΛΟΜ), αφού κρίθηκε ότι οι διατάξεις των
πιο πάνω νόμων στους οποίους εδράζονται, κλονίζουν τη δίκαιη ισορροπία μεταξύ γενικού
συμφέροντος και περιουσιακών δικαιωμάτων των συνταξιούχων και παραβιάζεται το
άρθρο 1 του ΠΠΠ της ΕΣΔΑ. Οι αποφάσεις αυτές όμως, όπως και κάθε απόφαση
Διοικητικού Δικαστηρίου, δημιουργούν δεδικασμένο μόνο μεταξύ των διαδίκων, γεγονός
που σημαίνει ότι άμεσα ωφελούμενοι είναι μόνο όσοι προσέφυγαν κατά των διατάξεων του
ν. 4093/12. Οι αποφάσεις αυτές εκδόθηκαν μετά από προσφυγές συνταξιούχων του ΙΚΑ
και όχι του Δημοσίου. Και για τους συνταξιούχους όμως του Δημοσίου η ολομέλεια του
Ελεγκτικού Συνεδρίου με την υπ’ αριθ. 1277/2018 απόφασή της, η οποία
δημοσιεύθηκε πρόσφατα, διέγνωσε και κήρυξε την αντισυνταγματικότητα των
διατάξεων του ν. 4093/12, όσον αφορά στην επίμαχη μείωση.
Παρά το γεγονός όμως της κήρυξης της αντισυνταγματικότητας των περικοπών αυτών
από το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο της χώρας και το ανώτατο δημοσιονομικό
δικαστήριο της χώρας, το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας, αρνείται να εφαρμόσει τις
αποφάσεις αυτές και να σταματήσει την παρακράτηση των σχετικών ποσών από τα
καταβαλλόμενα μερίσματα στους δικαιούχους μερισματούχους του.
Προκειμένου να αποκατασταθεί η νομιμότητα και να διεκδικηθεί η επιστροφή των ήδη
παρακρατηθέντων από τα μερίσματα ποσών, είναι απαραίτητη η άσκηση αγωγής ενώπιον
του Διοικητικού Πρωτοδικείου, την οποία προτίθενται να αναλάβει το Δικηγορικό μου
γραφείο.

ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΟ
Για να μειωθεί το κόστος της δικαστικής διεκδίκησης υπάρχει η δυνατότητα κατάθεσης
ομαδικής αγωγής (50 άτομα ανά δικόγραφο) ενώ το ποσό που θα καταβάλλει κάθε
ενδιαφερόμενος για την κάλυψη των εξόδων κατάθεσης ανέρχεται στο ποσό των 100 ευρώ.
Προς διευκόλυνση δε των ενδιαφερομένων, το ποσό αυτό μπορεί να κατατεθεί κατ’
επιλογή τους και σε δύο δόσεις των € 50,00 η κάθε μία. H πρώτη με την κατάθεση των
δικαιολογητικών και η δεύτερη με την κατάθεση της σύνταξης του επόμενου μηνός.
Σημειώνεται ότι κατά τη συζήτηση της αγωγής θα καταβληθεί από τον κάθε
ενδιαφερόμενο το δικαστικό ένσημο το οποίο σήμερα ανέρχεται σε 11‰ επί του
αιτούμενου από τον κάθε να ξεχωριστά ποσού (ενδεικτικά αν συγκεκριμένος
μερισματούχος αιτείται με την αγωγή να του καταβληθεί το ποσό των € 1.000, θα πρέπει
να καταβάλλει κατά τη συζήτηση της αγωγής το ποσό των € 11,00).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Όσοι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν να αναλάβει το γραφείο μου την κατάθεση αγωγής,
θα χρειαστεί να προσκομίσουν ή να αποστείλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1. Το συνημμένο ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ.
2. Την αρχική, τις τυχόν τροποποιητικές και όλες τις τυχόν πράξεις αναπροσαρμογής
της σύνταξης.
3. Την πράξη απονομής μερίσματος.
4. Τα ενημερωτικά σημειώματα καταβολής μερίσματος του ΜΤΑ και συγκεκριμένα
από 1-1-2013 μέχρι και σήμερα. Για όσους δεν τα έχουν κρατήσει στο αρχείο τους υπάρχει
η

δυνατότητα

εκτύπωσης

τους

από

το

διαδικτυακό

τόπο

του

MTA,

(https://mta.haf.gr/Login) αφού πραγματοποιήσουν είσοδο.
5. Το συνημμένο έντυπο εντολής και τη συνημμένη εξουσιοδότηση με θεωρημένο το
γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ, αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία.
6. Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.
7. Την απόδειξη κατάθεσης του ποσού των € 100 ή των € 50 στον υπ’ αριθμ: 5200059096-912 λογαριασμό

ΙΒΑΝ: GR93 0172 2000 005 2000 59096 912 της τράπεζας

Πειραιώς, όνομα δικαιούχου Γεώργιος Ρεπανίδης. Για όσους επιλέξουν να καταθέσουν
αρχικά μόνο το ποσό των € 50, θα πρέπει να ακολουθήσει η αποστολή της απόδειξης
κατάθεσης των υπόλοιπων € 50, που θα πρέπει να πραγματοποιηθεί με την καταβολή της
σύνταξης του επομένου μηνός.
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρέπει να αποσταλούν με courier ή ΕΛΤΑ στη
διεύθυνση του δικηγορικού γραφείου του κ. Γεωργίου Ρεπανίδη, ήτοι στη διεύθυνση
Αλεξίου Έλλης 2, Τριανδρία, Θεσσαλονίκη, ΤΚ 55337, τηλ. 6983508321(VPN ΠΑ) &
6955258164.
Σημείωση: Για διευκόλυνση συγκέντρωσης των δικαιολογητικών και αποφυγής
περαιτέρω κόστους, όσοι ενδιαφερόμενοι διαμένουν στη Βόρεια Ελλάδα ή επιθυμούν,
μπορούν να απευθύνονται απευθείας στον κ. Γεώργιο Ρεπανίδη, τηλ. 6983508321 (VPN
ΠΑ) και 6955258164, στον οποίο θα μπορούν να προσκομίζουν τα σχετικά
δικαιολογητικά, μετά από προσυνεννόηση και προγραμματισμό συνάντησης μαζί του.
Με την ανάθεση της υπόθεσης, θα αποστέλλεται σε κάθε ενδιαφερόμενο, εργολαβικό
δίκης (σε τρία αντίτυπα) στο οποίο περιγράφονται αναλυτικά οι υποχρεώσεις εκάστου
μέρους, καθώς και ότι σε περίπτωση επιτυχίας και επιδίκασης και είσπραξης ποσού, η
συνολική αμοιβή του Γραφείου μου θα ανέρχεται σε ποσοστό 5% πλέον ΦΠΑ 24%.
Μετά τιμής,

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΕΠΑΝΙΔΗΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ-ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΟΥ

ΠΕΔΙΟ Ι
ΟΝΟΜΑ : ……………………………………………………………………………..............
ΕΠΩΝΥΜΟ : …………………………………………………………………………………..
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ………………………………………………………………………...…
ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ: …………………………………………………………………………...
ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑΣ: …………………………………………………………………
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΔΤ:……………………………………………………………………………….
ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ………………………………………………………………………...
Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ……………………………………………………………………….…
ΤΚ:……………………………………………………………………………………………….
Α.Φ.Μ. : ………………………………………………………………………………………..
Δ.Ο.Υ. : ………………………………………………………………………………………..
ΑΜΚΑ: …………………………………………………………………………....................
ΤΗΛ: …………………………………….ΤΗΛ.ΚΙΝ:………….……………………………….
Ε-MAIL: …………………………………………….FAX:………………………………..

ΠΕΔΙΟ ΙΙ
Αριθμός Μητρώου Συνταξιούχου: …………………………………………………………..
Αριθμός Μητρώου Μερισματούχου : ……………………………………………………….
Αριθμός-ημερομηνία πράξης απονομής μερίσματος: …………………………………..
Αριθμός (οί) Συνταξιοδοτικής (ών) Πράξης (ων) :
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

ΕΝΤΟΛΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
O κάτωθι υπογεγραμμένος ……..…………………………………………… του
…………………,

συνταξιούχος

δημοσίου

με

Α.Μ.

………………………………..,

μερισματούχος ΜΤΑ με Α.Μ. …………….. κάτοχος του υπ’ αριθμ. ………………………
δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε την…………………. από το
……………………………………,

κάτοικος

……………………,

οδός

……………………………………. αριθμ. ……, Τ.Κ. …………..,
ΠΑΡΕΧΩ
προς το Δικηγόρο Θεσσαλονίκης Γεώργιο Ρεπανίδη (ΑΜΔΣΘ:10896) κάτοικο
Θεσσαλονίκης, οδός Αλεξίου Έλλης, αριθμ. 2, ΤΚ. 55337, τηλ.: 2314016793
ΚΙΝ: 6983508321 & 6955258164, ή συνεργάτη της επιλογής του, την εντολή
να καταθέσουν αγωγή ενώπιον του αρμοδίου τμήματος του Διοικητικού
Πρωτοδικείου Αθηνών κατά του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας (ΜΤΑ) για
την διεκδίκηση και επιστροφή των αχρεωστήτως παρακρατηθέντων,
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4093/12, ποσών από το μέρισμά μου.
Τόπος:…..…………, …./…./201.
Ο/Η Εντολέας

(υπογραφή)
Θεωρήθηκε το γνήσιο της υπογραφής

EΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ
O κάτωθι υπογεγραμμένος ……..…………………………………………… του
…………………, συνταξιούχος δημοσίου με Α.Μ. ……………………………….. κάτοχος
του υπ’ αριθμ. ………………………

δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που

εκδόθηκε

το

την………………….

από

……………………………………,

κάτοικος

……………………, οδός ……………………………………. αριθμ. ……, Τ.Κ. …………..,
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩ
το Δικηγόρο Θεσσαλονίκης Γεώργιο Ρεπανίδη (ΑΜΔΣΘ:10896) κάτοικο
Θεσσαλονίκης, οδός Αλεξίου Έλλης, αριθμ. 2, ΤΚ. 55337, τηλ.: 2314016793
ΚΙΝ: 6983508321 & 6955258164, ή συνεργάτη της επιλογής του, όπως
καταθέσουν αγωγή ενώπιον του αρμοδίου τμήματος του Διοικητικού
Πρωτοδικείου Αθηνών κατά του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας (ΜΤΑ) για
την διεκδίκηση και επιστροφή των αχρεωστήτως παρακρατηθέντων,
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4093/12, ποσών από το μέρισμά μου.
Επίσης, τους εξουσιοδοτώ να παρασταθούν ενώπιον του αρμοδίου τμήματος
του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη συζήτηση της αγωγής μου, να
καταθέτουν και να παραλαμβάνουν οποιοδήποτε έντυπο, έγγραφο, καταστεί
αναγκαίο, να καταθέτουν υπομνήματα και γενικά να προβούν σε όποια άλλη
ενέργεια απαιτείται για την περαίωση της ως άνω εντολής.
Η παρούσα ισχύει για δέκα έτη.
……………………………, …/…./201
Ο/η εξουσιοδοτών/ούσα

Θεωρήθηκε το γνήσιο της υπογραφής

