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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΣΤΟ 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΗΣ 

ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (ΕΑΣ)  

 

 

Θεσσαλονίκη, 18-10-2018 

Κυρίες, κύριοι συνάδελφοι,  

όπως καλώς γνωρίζετε, το ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ με την απόφαση 244/2017 διέγνωσε την 

αντισυνταγματικότητα της επιβληθείσας από το 2010 στις συντάξεις μας Εισφοράς Αλληλεγγύης 

συνταξιούχων (ΕΑΣ). Το ποσό της υπόψη εισφοράς ξεκινάει από τα € 50/μήνα περίπου και ανάλογα 

με το αρχικό ποσό της σύνταξης που έχει απονεμηθεί στον καθένα από εμάς, φθάνει στα € 500/μήνα. 

Επισημαίνεται ότι η ΕΑΣ υπολογίζεται και παρακρατείται στο αρχικό ποσό της σύνταξης που μας 

έχει απονεμηθεί,  πριν τις μνημονιακές περικοπές των ν.  4024/11, 4051/12 και 4093/12.  

Προκειμένου να γίνει δυνατή η επιστροφή του παρακρατηθέντος υπέρ ΕΑΣ ποσού στον κάθε 

συνταξιούχο, είναι απαραίτητη η άσκηση αγωγής ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου.  Η άσκηση 

της αγωγής αυτής κρίνεται απαραίτητη, δεδομένου ότι η διοίκηση αρνείται να εφαρμόσει την υπόψη 

απόφαση και να επιστρέψει αυτοβούλως, ως έχει τη συνταγματική υποχρέωση, τα σχετικά ποσά και 

θα πρέπει να υποχρεωθεί δικαστικά προς τούτο, με την απόκτηση εκτελεστού τίτλου κατά του 

Ελληνικού Δημοσίου, στον οποίο υπάρχει η δυνατότητα να μετατραπεί η απόφαση επί αγωγής και 

όχι η απόφαση επί προσφυγής. Τα συνολικά ποσά που θα διεκδικηθούν από τους ενάγοντες θα 

αρχίζουν από τα € 600,00 περίπου το χρόνο, για όσους κατέβαλαν το ελάχιστο ποσό της εισφοράς 

και φτάνουν τα € 6.000 περίπου το χρόνο, για όσους κατέβαλαν το μέγιστο ποσό της εισφοράς, επί 

τα έτη για τα οποία διεκδικείται η επιστροφή. 

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 80 ευρώ. Προς διευκόλυνση δε των 
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ενδιαφερομένων, το ποσό αυτό μπορεί να κατατεθεί κατ’ επιλογή τους και σε δύο δόσεις των € 

40,00 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 συνταξιούχος 

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). 

Ήδη εντός του αμέσως προσεχούς χρονικού διαστήματος θα είναι έτοιμη και θα κατατεθεί 

η πρώτη ομαδική αγωγή ενώπιον του αρμοδίου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 Όσοι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν να αναλάβει το γραφείο μας την κατάθεση αγωγής, θα 

χρειαστεί να προσκομίσουν ή να μας 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. Τα ενημερωτικά σημειώματα καταβολής σύνταξης του Γενικού λογιστηρίου του Κράτους και 

συγκεκριμένα από 1-2-2017 μέχρι και σήμερα. Για όσους δεν τα έχουν κρατήσει στο αρχείο τους 

υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης τους από το διαδικτυακό τόπο της ΓΓΠΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ 

ΠΟΛΙΤΕΣ (http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/Services/polites_new.html), επιλογή συντάξεις 

δημοσίου, αφού πραγματοποιήσουν είσοδο με τους κωδικούς του taxisnet που ήδη διαθέτουν. 

Ειδικά για όσους είχαν καταθέσει ένσταση στο ΓΛΚ όταν κατά το έτος 2010 άρχισε η 

παρακράτηση των σχετικών ποσών σε εφαρμογή των νόμων περί ΕΑΣ, ή κατέθεσαν ένσταση 

αργότερα και σε κάθε περίπτωση πριν την 1-2-2017, θα απαιτηθεί να προσκομισθούν 

αντίγραφα της ή των ενστάσεων, του διαβιβαστικού εγγράφου της κάθε ένστασης από το ΓΛΚ 

προς το Ελεγκτικό Συνέδριο και τα ενημερωτικά σημειώματα καταβολής σύνταξης από τον 

Ιούλιο 2010 μέχρι και σήμερα για όσους συνταξιούχους υποβλήθηκαν στην εισφορά από την 

έναρξή της ή από την έναρξη της παρακράτησης για τους υπόλοιπους μετά τον Αύγουστο του 

2010 συνταξιούχους, προκειμένου να διεκδικηθεί το σύνολο των παρακρατηθέντων ποσών. 

4. Το συνημμένο έντυπο εντολής  και τη συνημμένη εξουσιοδότηση. Το γνήσιο της υπογραφής 

θα θεωρηθεί από ΚΕΠ ή από την Ελληνική Αστυνομία. 

5. Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας. 

6. Την απόδειξη κατάθεσης του ποσού των € 80 ή των € 40 στον υπ’ αριθμ: 52000-59096-912 

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 € 40, 

θα πρέπει να ακολουθήσει η αποστολή της απόδειξης κατάθεσης των υπόλοιπων € 40, που θα πρέπει 

να πραγματοποιηθεί με την καταβολή της σύνταξης του επομένου μηνός. 
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    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 μας 

θα ανέρχεται σε ποσοστό 5% πλέον ΦΠΑ 24%. 

Επισημαίνεται ότι η προέλευση του υπογράφοντος, εγγυάται, πάντοτε μέσα στα πλαίσια της 

καλώς εννοούμενης συναδελφικότητας, την συνεχή, ομαλή και απρόσκοπτη συνεργασία και  

ενημέρωση των συμμετεχόντων στην άσκηση της υπόψη αγωγής, σε όλα τα στάδιά της, από 

την κατάθεση μέχρι την έκδοση απόφασης. 

 

Μετά τιμής, 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΕΠΑΝΙΔΗΣ 

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΝΤΥΠΟ   

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ  

 

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 (οί) Συνταξιοδοτικής (ών) Πράξης (ων) : 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 



ΕΝΤΟΛΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

 

O κάτωθι υπογεγραμμένος ……..…………………………………………… του …………………, 

συνταξιούχος δημοσίου 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), κάτοχο του με 

αριθ. ΑΗ 189545 Α.Δ.Τ., που εκδόθηκε την 3-2-2009, από το ΑΤ Τούμπας-Τριανδρίας,  

κάτοικο Θεσσαλονίκης, οδός Αλεξίου Έλλης, αριθμ. 2,  ΤΚ. 55337, τηλ.: 2314-016793, 

κιν.: 6983508321(VPN ΠΑ)-6955258164, ή συνεργάτη της επιλογής του, την εντολή να 

καταθέσουν αγωγή ενώπιον του αρμοδίου τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την 

διεκδίκηση και επιστροφή των αχρεωστήτως παρακρατηθέντων, σύμφωνα με τις 

διατάξεις των άρθρων 38 του ν. 3863/2010, 11 του ν. 3865/2010 και συνακόλουθα 

των διατάξεων των άρθρων 44 παρ. 10 του ν. 3986/2011 και 2 παρ. 13 του ν. 

4002/2011περί εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων, ποσών από τη σύνταξή 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 την…………………. από 

το ……………………………………, κάτοικος ……………………, οδός ……………………………………. 

αριθμ. ……, Τ.Κ. …………..,  

Ε Ξ Ο Υ Σ Ι Ο Δ Ο Τ Ω 

το Δικηγόρο Θεσσαλονίκης Γεώργιο Ρεπανίδη (ΑΜΔΣΘ:10896), κάτοχο του με αριθ. ΑΗ 

189545 Α.Δ.Τ., που εκδόθηκε την 3-2-2009, από το ΑΤ Τούμπας-Τριανδρίας, κάτοικο 

Θεσσαλονίκης, οδός Αλεξίου Έλλης, αριθμ. 2,  ΤΚ. 55337, τηλ.: 2314-016793, κιν.: 

6983508321(VPN ΠΑ)-6955258164, ή συνεργάτη της επιλογής του, όπως καταθέσουν 

αγωγή ενώπιον του αρμοδίου τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την διεκδίκηση 

και επιστροφή των αχρεωστήτως παρακρατηθέντων, σύμφωνα με τις διατάξεις των 

άρθρων 38 του ν. 3863/2010, 11 του ν. 3865/2010 και συνακόλουθα των διατάξεων 

των άρθρων 44 παρ. 10 του ν. 3986/2011 και 2 παρ. 13 του ν. 4002/2011περί 

εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων, ποσών από τη σύνταξή μου. 

 

Επίσης, τους εξουσιοδοτώ να παρασταθούν ενώπιον του αρμοδίου τμήματος του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου 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                   

 

 

 
 


