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      Αθήνα, 30-10-2020 
 
ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ, ΤΙΣ ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΔΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ. 
   _________________________________ 
Αξιότιμοι κύριοι, 
 

Όπως γνωρίζετε το γραφείο μας έχει συνάψει εργολαβικά δίκης με μέλη των 

συλλόγων σας (συνταξιούχους ΔΕΗ) για τη δικαστική διεκδίκηση των περικοπών των 

ν. 4051, 4093/2012 ΚΑΙ δώρων εορτών, επιδομάτων αδείας. 

Η Πολιτεία (σε μερική συμμόρφωση με την απόφαση της Ολομέλειας ΣτΕ που 

εκδόθηκε στα πλαίσια πρότυπης δίκης επί των αγωγών αυτών) στα τέλη του 

τρέχοντος μηνός κατέβαλλε τα ποσά που αναλογούν στις κρατήσεις της κύριας 

σύνταξης στους δικαιούχους, ανάμεσα στους οποίους είναι και οι εργολαβικοί 

εντολείς μας. 

Συνεπώς, ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΟΥΝ ΟΙ ΕΚΚΡΕΜΜΕΙΣ ΑΓΩΓΕΣ θα πρέπει να 

ενημερωθούν οι συνταξιούχοι που έχουν συνεργαστεί με το γραφείο μας: 

Α) ότι οφείλουν να καταβάλλουν εντός Νοεμβρίου 2020 το συμπεφωνημένο 

ποσοστό μας (4% ή 5% κατά περίπτωση + τον αναλογούντα ΦΠΑ 24% για να εκδοθεί 

η απόδειξη παροχής υπηρεσιών μέσω τράπεζας Πειραιώς 5043-021167-702 ή 

Εθνικής 249/60261840) ή με ταχυδρομική επιταγή στο όνομά μου: Βασίλειος 

Νικολετάκης του Δημητρίου, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 126, Αθήνα τκ 11471.  Για την 

καταβολή του ποσοστού μας δεν απαιτείται όχληση από μέρους του γραφείου μας, 

συνεπώς ο κάθε συνταξιούχος θα πρέπει άνευ οχλήσεως να κάνει την κατάθεση στο 

όνομά του (και θα του αποσταλεί η σχετική απόδειξη) μέσα στον Νοέμβριο 2020. 

Σημειωτέον ότι το ποσό των 40 ή 50 ευρώ που δόθηκε προκαταβολικά, είναι έξοδα 
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για την κατάθεση των σχετικών αγωγών και όχι αμοιβή του γραφείου μας, συνεπώς 

δεν συμψηφίζεται ούτε αφαιρείται από την αμοιβή μας. Θα το αφαιρούσαμε μόνον 

εάν δεν εκδικαζόντουσαν οι σχετικές αγωγές και το Κράτος έδινε όλα τα χρήματα 

εξωδικαστικά και εφάπαξ.  

 

Β) Να υπογράψουν τη συνημμένη εξουσιοδότηση και να θεωρήσουν το 

γνήσιο της υπογραφής τους στο ΚΕΠ (δεν χρειάζεται να συμπληρώσουν όλα τα κενά). 

 

Εάν δεν καταβληθεί η αμοιβή μας μέσα στον Νοέμβριο 2020, τότε δεν 

προχωράει καμία αγωγή για την επικουρική + δώρα, αφού κάτι τέτοιο θεωρείται 

σπουδαίος λόγος για καταγγελία του σχετικού συμφωνητικού εργολαβικού δίκης. 

Η αναστάτωση προκλήθηκε δυστυχώς με ευθύνη του ΕΦΚΑ, διότι σε κανέναν 

δικηγόρο (όπως και στο γραφείο μας), που έχουμε καταθέσει νόμιμα τα εργολαβικά 

δίκης σε Δ.Ο.Υ. και ΔΣΑ, δεν έκανε δεκτή την εκχώρηση της δικηγορικής αμοιβής, 

προφανώς για λόγους πολιτικούς…. 

Παρακαλώ να ενημερώσετε όλα τα μέλη σας. 

 

ΥΓ1: Το γεγονός ότι η Πολιτεία έδωσε τα χρήματα σε όλους τους συνταξιούχους και 

όχι μόνον σε αυτούς που έκαναν αγωγή, δυστυχώς επιβεβαιώνει για άλλη μία φορά 

το ελληνικό παράδοξο να επιβραβεύονται σε αυτή τη χώρα οι φυγόμαχοι και όχι 

αυτοί που έκαναν αγωγή και έδωσαν τη μάχη.. Αυτό όμως είναι πρόβλημα της 

Πολιτείας και όχι εμάς των δικηγόρων, που δικαιούμαστε την αμοιβή μας σε κάθε 

περίπτωση, όπως άλλωστε αναφέρει και το σχετικό εργολαβικό δίκης. 

 

ΥΓ2: Όλα τα ποσά που θα καταβληθούν από τους δικαιούχους, θα διασταυρωθούν 

από το γραφείο μας με την λίστα των πιστωθέντων ποσών σε αυτούς που θα μας 

δώσει ο ΕΦΚΑ κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας. 

 

  

 
Αθήνα, 30-10-2020 

Με εκτίμηση 
 



Βασίλειος Δ. Νικολετάκης 
Δικηγόρος 

 


