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Προς
τον Πρόεδρο και τα μέλη
του ΔΣ της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργατών Επισιτισμού και
Υπαλλήλων Τουριστικών Επαγγελμάτων

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση σε σχέση με τις προσφυγές – αγωγές σχετικά με τις περικοπές του
εφάπαξ του άρθρου 23 Ν.2768/99
Κατόπιν της από 16.4.2013 οικονομικής προσφοράς μας, η οποία έγινε αποδεκτή από
την ΠΟΕΕ-ΥΤΕ ως η πλέον συμφέρουσα, 180 ξενοδοχοϋπάλληλοι απευθύνθηκαν στο γραφείο
μας και μας ανέθεσαν την άσκηση προσφυγής/αγωγής προκειμένου να ακυρωθεί ο
περιορισμός κατά 29,77% του εφάπαξ που τους καταβλήθηκε από τον Τομέα Πρόνοιας
Ξενοδοχοϋπαλλήλων-Α’Δ/νση Εφάπαξ Παροχών ΤΑΠΙΤ και να τους επιδικαστεί το ποσό που
αντιστοιχεί στον ως άνω παράνομο περιορισμό του εφάπαξ..
Οι

ως

προσφυγές/αγωγές

έχουν

κατατεθεί

από

το

έτος

2014

στο

Διοικ.Πρωτοδ.Αθηνών.
Μετά από οχλήσεις μας στο Διοικ.Πρωτοδ.Αθηνών σε σχέση με την καθυστέρηση
προσδιορισμού δικασίμου, διαπιστώσαμε ότι από τις 180 προσφυγές-αγωγές που έχουν
ασκηθεί, οι 63 κρίθηκαν πρόσφατα κατά τη διαδικασία του άρθρου 126Α Κώδικα
Διοικ.Δικονομίας και απορρίφθηκαν. Πρόκειται για μια διαδικασία με την οποία
απορρίπτονται προσφυγές-αγωγές που κρίνονται προφανώς αβάσιμες χωρίς να κλητεύεται ο
ενδιαφερόμενος να εκθέσει τις απόψεις του.

Στις ως άνω 63 προσφυγές/αγωγές ο Δικαστής θεώρησε ότι οι ισχυρισμοί μας
αφορούσαν αποκλειστικά και μόνον την αντισυνταγματικότητα της προβλεπόμενης από το
Ν.4093/12 περικοπής του εφάπαξ. Επειδή δε η προβλεπόμενη από το Ν.4093/12 περικοπή
των εφάπαξ έχει κριθεί συνταγματική από την Ολομέλεια του Συμβουλίου Επικρατείας
(απόφαση ΣΕ 734/16 Ολομ.) με αφορμή το εφάπαξ των δημοσίων υπαλλήλων, ο Δικαστής
έκρινε ότι οι ως άνω προσφυγές/αγωγές μας είναι προδήλως αβάσιμες και τις απέρριψε κατά
την ως άνω διαδικασία χωρίς προηγουμένως να μας καλέσει και να μας ακούσει.
Ευθύς ως αντιλήφθηκα το ως άνω γεγονός, συναντήθηκα με τον Πρόεδρο του
Διοικ.Πρωτοδ.Αθηνών. Του διευκρίνισα ότι, ως προκύπτει από τις προσφυγές/αγωγές μας, ο
πρώτος λόγος για τον οποίο ζητάμε την ακύρωση της περικοπής του εφάπαξ δεν είναι η
αντισυνταγματικότητα των σχετικών διατάξεων του Ν.4093/12 αλλά το γεγονός ότι οι διατάξεις
του Ν.4093/12, ως προκύπτει από το γράμμα τους, εφαρμόζονται μόνον στα εφάπαξ που
καταβάλλονται λόγω αποχώρησης από την υπηρεσία. Κατ ακολουθία, δεν εφαρμόζονται στο
εφάπαξ που καταβάλλεται στους ξενοδοχοϋπαλλήλους κατ εφαρμογή του άρθρου 23
Ν.2768/99, με τη συμπλήρωση 20 ετών στο επάγγελμα του ξενοδοχοϋπαλλήλου και πριν την
αποχώρηση τους από το επάγγελμα του ξενοδοχοϋπαλλήλου και τη συνταξιοδότηση τους,
προς οικονομική ενίσχυση τους, λόγω της έντονης εποχικότητας του επαγγέλματος τους.
Επισήμανα ότι το ζήτημα αυτό δεν έχει κριθεί δικαστικά και ότι ως εκ τούτου η διαδικασία που
ακολουθήθηκε στις ως άνω 63 περιπτώσεις μας στερεί το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη. Ζήτησα δε
τη μη συνέχιση της ως άνω διαδικασίας για τις υπόλοιπες προσφυγές/αγωγές και τον άμεσο
προσδιορισμό δικασίμων αυτών.
Πράγματι, άρχισαν να προσδιορίζονται δικάσιμοι. Μέχρι σήμερα έχουν ορισθεί
δικάσιμοι για τέσσερις υποθέσεις. Η μία εξ αυτών έχει προσδιορισθεί για τις 07.06.2018 και οι
υπόλοιπες τρεις για τις 25.09.2018.
Οσον όμως αφορά στις 63 προσφυγές/αγωγές που ήδη απορρίφθηκαν κατά την ως
άνω διαδικασία του άρθρου 126Α Κώδικα Διοικ.Δικονομίας, ο μόνος τρόπος δράσης είναι να
ζητήσουμε την εκδίκαση τους στο ακροατήριο, κατά την τακτική διαδικασία, κατόπιν
προσδιορισμού δικασίμου.
Επειδή η διαδικασία αυτή έχει θεσπιστεί πρόσφατα, υπήρχαν αμφισβητήσεις σε
σχέση με τα γραμμάτια και τα παράβολο που πρέπει να καταβληθούν καθώς και τον χρόνο
κατά τον οποίο πρέπει να καταβληθούν.
Ως μας διευκρινίστηκε χθες από τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης,
το παράβολο ανέρχεται σε 75 ευρώ και πρέπει να κατατεθεί κατά το χρόνο κατάθεσης της
2

αίτησης εισαγωγής στο ακροατήριο, αλλιώς η αίτηση θα είναι απαράδεκτη. Επίσης, με την
κατάθεση της αίτησης πρέπει να κατατεθεί εκ νέου, επί ποινή απαραδέκτου αυτής, γραμμάτιο
προκαταβολής εισφορών του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, το οποίο ανέρχεται στο συνολικό
ποσό των 105,40 ευρώ (85,00 ευρώ ονομαστική αξία πλέον 20,40 ευρώ ΦΠΑ = 105,40 ευρώ).
Κατόπιν τούτων, το κόστος για την κατάθεση αίτησης εισαγωγής στο ακροατήριο για
καθεμιά από τις 63 προσφυγές–αγωγές που απορρίφθηκαν με τη διαδικασία του Συμβουλίου,
ανέρχεται σε 180,40 ευρώ (75 ευρώ τριπλάσιο παράβολο + 105,40 ευρώ γραμμάτιο = 180,40
ευρώ). Το γραφείο μας δεν μπορεί να αναλάβει το κόστος αυτό, το οποίο συνολικά για τις 63
προσφυγές/αγωγές ανέρχεται σε 11.365,20 ευρώ. Θεωρώ όμως ότι η απρόσμενη επιβάρυνση
κάθε ξενοδοχοϋπάλληλου με το ποσό των 180,40 ευρώ δεν είναι δυσανάλογη προκειμένου να
μη στερηθεί του δικαιώματος του σε δίκαιη δίκη για μια αξίωση άνω των 10.000 ευρώ, η οποία
στηρίζεται στο ίδιο το γράμμα του νόμου.
Επειδή η προθεσμία κατάθεσης των αιτήσεων για τις περισσότερες από τις
απορριφθείσες προσφυγές – αγωγές και συγκεκριμένα για τις 52 από τις 63 λήγει στις
09.03.2018, το γραφείο μας θα προσπαθήσει να επικοινωνήσει με καθένα από τους
ενδιαφερόμενους ώστε να τον ενημερώσει και να ζητήσει εξουσιοδότηση και την κάλυψη του
κόστους των 180,40 ευρώ για τις ως άνω ενέργειες εισαγωγής της υπόθεσης του στο
ακροατήριο του Δικαστηρίου για δίκη.
Προς πλήρη ενημέρωση της ΠΟΕΕ-ΥΤΕ επισυνάπτουμε κατάσταση με τους
ξενοδοχοϋπαλλήλους για τους οποίους πρέπει να ασκηθεί αίτηση εισαγωγής της υπόθεσης
του στο ακροατήριο του Δικαστηρίου με επιβάρυνση του με το κόστος των 180,40 ευρώ και
την ημερομηνία μέχρι την οποία πρέπει αυτό να γίνει.
Θα ήταν πολύ σημαντικό αν η ΠΟΕΕ-ΥΤΕ μπορούσε να συμβάλει στην ενημέρωση
αυτή, ώστε να μη χάσει κανένας ξενοδοχοϋπάλληλος το δικαίωμα του σε δίκαιη δίκη. Για το
σκοπό αυτό παρακαλώ να μας αποσταλούν τα τηλέφωνα και e-mail των προσώπων που
αναγράφονται στην επισυναπτόμενη κατάσταση

Με εκτίμηση,
Αθηνά Πετρόγλου
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