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23 Σεπτεμβρίου 2014 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 
Ατομικές προσφυγές κατά του διαχωρισμού των ΑμεΑ στην μείωση ή όχι 

της σύνταξής τους ανάλογα τον ασφαλιστικό τους φορέα 

 
Το Σωματείο Ηπατομεταμοσχευθέντων Ελλάδος «ΗΠΑΡxω», ήδη από 15/01/2014,  έχει 

προσφύγει στη δικαιοσύνη κατά του διαχωρισμού των ΑμεΑ στην μείωση ή όχι της 
σύνταξής τους ανάλογα τον ασφαλιστικό τους φορέα – αν είναι του Δημοσίου  δεν 
μειώνονται ενώ αν είναι του ιδιωτικού τομέα δηλ. (ΙΚΑ ΝΑΤ,ΟΑΕΕ, ΟΠΑΔ, ΕΤΑΑ κλπ) 

τότε μειώνονται και ας έχουν το ίδιο ή μεγαλύτερο ποσοστό αναπηρίας με του 
Δημοσίου.  

 
Το δικηγορικό γραφείο που έχει αναλάβει την προσφυγή είναι το Παναγιώτης Γ. 
Φλέσσας, Δικηγόρος Αθηνών, Δ.Σούτσου, αρ. 9, Πλ. Μαβίλλη, Αθήνα, 

p.flessas@gmail.com.  
 

Προτείνουμε στα μέλη μας που θίγονται από την συγκεκριμένη υπουργική απόφαση, 
δηλαδή  
1) η σύνταξή τους μεμονωμένη ή αθροιστικά με επικουρική κλπ ξεπερνά το ποσό των 

1000 €,  
2) έχουν ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, και  

3) βέβαια συνταξιοδοτούνται από φορέα εποπτευόμενο από το Υπουργείο Εργασίας,  
να προσφύγουν και αυτοί ατομικά  κατά της συγκεκριμένης απόφασης, προκειμένου να 
ζητήσουν αποζημίωση για την συγκεκριμένη ζημία τους εν τω μεταξύ.  

 
Για περισσότερες πληροφορίες και τα απαραίτητα διαδικαστικά ζητήματα 

(εξουσιοδότηση προς το δικηγόρο κ. Φλέσσα, υπογραφή εργολαβικού – η προσφορά 
του βρίσκεται στο «παράρτημα..βλ πιο κάτω», κ.λ.π. στοιχεία της ζημιάς που 
υποστήκατε) μπορείτε να απευθυνθείτε στον αντιπρόεδρο του Σωματείου 

Ηπατομεταμοσχευθέντων Ελλάδος «ΗΠΑΡxω» κ. Σουβλή Πλούταρχο στο τηλ. 
6944223249 ή με mail στο souvlisp@yahoo.gr  

 
Μπορείτε επίσης να ανατρέξετε στο:  

«Παράρτημα της από 02/07/14 επιστολής του νέου Δ.Σ. προς τα μέλη του ΗΠΑΡxω», 
που σας είχε αποσταλεί ταχυδρομικά όπου βρίσκεται και η προσφορά του Δικηγoρικού. 
Γραφείου. 

Με φιλικούς χαιρετισμούς,  
 

Για το ΔΣ 
 
Πλούταρχος Σουβλής  

Αντιπρόεδρος Σωματείο Ηπατομεταμοσχευθέντων Ελλάδος «ΗΠΑΡxω» 
Δικηγόρος 

 

Συν.: 1. Παράρτημα της από 02/07/14 επιστολής του Δ.Σ. προς τα μέλη του ΗΠΑΡxω 
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Παράρτημα της από 02/07/2014 επιστολής του Δ.Σ. 

 

Με το παρόν θέλουμε να σας ενημερώσουμε για άλλη μια φορά για το θέμα της άδικης 
μείωσης των συντάξεων. 

Προσπαθούμε και επιμένουμε γιατί το θεωρούμε κατ’ εξοχή άδικο μέτρο που πλήττει 

ένα μεγάλο μέρος των ΑμεΑ μειώνοντας τη σύνταξή του και βέβαια είναι γνωστό πως 
ακολουθούν και  άλλες μειώσεις μικρότερες ή μεγαλύτερες στις συντάξεις Έτσι το 

προηγούμενο Δ.Σ εντόπισε το πρόβλημα , το επεξεργάστηκε και στράφηκε εναντίον 
του τόσο πολιτικά με υπομνήματα, παραστάσεις αναφορές στους αρμόδιους υπουργούς 
όσο και νομικά αναθέτοντας την υπόθεση – μετά από ομόφωνη απόφαση- σε 

εξειδικευμένο γραφείο προκειμένου να προσφύγει στα Διοικητικά Δικαστήρια. 

 Ποιο είναι το πρόβλημα που μας λέτε και ποιους αφορά ;    

Με τον μνημονιακό νόμο 4093/2012: «Η μηνιαία σύνταξη ή το άθροισμα των μηνιαίων  
συντάξεων και μερισμάτων, άνω των 1.000 ευρώ, που καταβάλλονται από οποιαδήποτε 
πηγή και για οποιαδήποτε αιτία (=άρα και οι αναπηρικές), μειώνεται ως εξής: «Για 

συνολικό ποσό σύνταξης ή αθροίσματος συντάξεων: 

αα. Άνω των 1.000,00 ευρώ και έως 1.500,00 ευρώ, μειώνεται το σύνολο του ποσού 

κατά 5% (δηλαδή από το πρώτο ευρώ) κ.ο.κ…… 

Όμως στον πιο πάνω νόμο υπήρχαν εξαιρέσεις και δεν μειώνονταν οι συντάξεις τους  
των ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω τόσο για τους συνταξιούχους του 

Δημοσίου όσο και για τους λοιπούς συνταξιούχους (ΙΚΑ ΝΑΤ,ΟΑΕΕ, ΟΠΑΔ, ΕΤΑΑ κλπ)  
όμως μερικές ημέρες μετά (φοβερός σχεδιασμός και μελέτη) με την εκδοθείσα Πράξη 

Νομοθετικού Περιεχο-μένου (ΠΝΠ) αφαιρέθηκαν οι πιο πάνω εξαιρέσεις.  

Ωστόσο για τους συνταξιούχους του Δημοσίου με νεώτερο νόμο τον Ιανουάριο 2013 
(ν. 4111/2013) αποκαταστάθηκε  η αδικία και επανήλθαν οι προστατευτικές εξαιρέσεις 

μαζί με τα δώρα Χριστουγέννων Πάσχα και επιδόματος αδείας. Για τους άλλους όμως 
που έχουν τα ίδια ή μεγαλύτερα ποσοστά αναπηρίας και συνταξιοδοτούνται από τα 

παραπάνω  ασφαλιστικά ταμεία ;;;; Εδώ βρίσκεται η αδικία για την εξαφάνιση της 
οποίας παλεύουμε.  

Έτσι λοιπόν το παράρτημα αυτό αφορά τους συνταξιούχους ιδιωτικών ασφαλιστικών 
φορέων (που εποπτεύονται από το Υπουργείου Εργασίας) ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 
80% και άνω των οποίων η οποιουδήποτε είδους σύνταξη ή το άθροισμα αυτών 

ξεπερνά τα 1000€.   

 Τι έκανε το Σωματείο  και τι πρέπει να κάνω εγώ ; 

Το σωματείο όπως έχουμε πει πολλές φορές αποφάσισε ομόφωνα και προσέφυγε στη 
Δικαιοσύνη με αίτημα να καταργηθεί αυτή η αδικία και να εξαιρεθούν οι συνταξιούχοι 
του ιδιωτικού τομέα με ποσοστό αναπηρίας 80% από τις μειώσεις των συντάξεών τους. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Βερανζέρου 15 ∙ 106 77 ∙ Αθήνα ∙ T/F: 210 3800550 ∙ www.shpel.gr ∙ e-mail: info@shpel.gr   
 

 

 

Σήμερα βρισκόμαστε στο στάδιο της αναμονής προκειμένου κατ’ εξαίρεση –επειδή 
αφορά πολύ κόσμο – να εισαχθεί προς συζήτηση το συντομότερο δυνατόν, στην 

Ολομέλεια του ΣτΕ.  

Αν κερδίσουμε θα καταργηθεί ο νόμος και θα πάψουν οι μειώσεις των συντάξεών μας 

που γίνονταν με βάσει αυτόν. (Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για την ακρίβεια) 
αλλά για το μέλλον  ότι χάσαμε μέχρι την κατάργησή του, τα χάσαμε και για να τα 
αναζητήσουμε θα πρέπει να κάνουμε ατομική προσφυγή οπότε «άντε πάλι από την 

αρχή Δικαστήρια κλπ» για τον καθένα από εμάς που θίγεται δηλαδή απαντώντας και 
στο δεύτερο ερώτημα «Τα χρήματα, όμως, που μας παίρνουν σήμερα και έως τότε δεν 

θα τα πάρουμε πίσω, παρά μόνον μετά από δικαστικές αποφάσεις, που θα πρέπει να 
υπολογίσουν τα ποσά για τον κάθε έναν από εμάς βάσει των προσωπικών στοιχείων 
του κάθε ενός από εμάς! 

Επομένως, επιβάλλεται να κινηθούμε και ατομικώς δικαστικά σήμερα για να μην 
χάνεται πολύτιμος χρόνος.  

Το δικηγορικό γραφείο που εκπροσωπεί νομικά το σωματείο μας σε σχέση με τα πιο 
πάνω το οποίο μας έκανε την εξής προσφορά σε σχέση με τις ατομικές προσφυγές. 

Η προσφορά η οποία και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας: 

1. Σύνταξη, Κατάθεση και Υποστήριξη Προσφυγής - Αγωγής αποζημίωσης στο 
Διοικητικό Πρωτοδικείο και το Εφετείο, 

2. 45 ευρώ για τα δικαστικά έξοδα, 

3. 50 ευρώ για την αμοιβή του συμβολαιογράφου, (όχι από τον καθένα αλλά η 
συμβολ/κη πράξη κοστίζει τόσο οπότε αν πάμε 10 δίνουμε 5€ αν πάμε 20 

δίνουμε 2,5€ κ.λ.π. 

4. 8% αμοιβή του δικηγόρου επί του όποιου ποσού επιδικασθεί στο κάθε ένα 

αδικημένο μέλος μας που θα προσφύγει κατά του άδικου αυτού νόμου. 

 

Για το Δ.Σ. 

 

            Γ.Γραμματέας Πρόεδρος 

 

           Περρής Ιωάννη                                                       Θεοδωρίδου Χριστίνα 

  


