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ΠΡΟΣ: ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΣΤΗΝ 

ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΥΠΟΨΗ:  Μελών Διοικητικού Συμβουλίου 

ΚΟΙΝ:  

 

 ΘΕΜΑ: ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΚΟΠΩΝ 

ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ  

  

Αξιότιμοι κύριοι. 

 Σε συνέχεια της επικοινωνίας μας για το υπόψη θέμα σας 

ενημερώνουμε τα εξής: 

 Όπως είναι γνωστό, με σειρά μνημονιακών διατάξεων [i) του 

άρθρου τρίτου παρ. 10 του ν. 3845/2010, ii) του άρθρου 44 παρ. 13 του ν. 

3986/2011, iii) του άρθρου 2 παρ. 3 του ν. 4024/2011, iv) του άρθρου 6 

παρ. 2 του ν. 4051/2012 και v) του άρθρου πρώτου παρ. ΙΑ υποπαρ. ΙΑ.5 

περ. 1 και υποπαρ. ΙΑ.6 περ. 3 του ν. 4093/2012] μειώθηκαν δραστικά οι 

κύριες και επικουρικές συντάξεις. Οι εν λόγω περικοπές αντίκεινται, 
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κατά την ορθότερη άποψη σε σειρά συνταγματικών διατάξεων καθώς και 

διατάξεων της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 

(ΕΣΔΑ). Με πρόσφατη απόφασή του (09.06.2015) η Ολομέλεια του 

Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε μάλιστα ότι οι προαναφερόμενες 

διατάξεις του ν. 4093/2012, με τις οποίες περικόπηκαν περαιτέρω οι 

συντάξεις, αντίκεινται στο Σύνταγμα και είναι, ως εκ τούτου, 

ανεφάρμοστες. Σύμφωνα με το διατακτικό της εν λόγω δικαστικής 

αποφάσεως, αυτή δεν έχει αναδρομικότητα, αλλά ισχύει μόνον από την 

ημέρα δημοσιεύσεως αυτής (09.06.2015). 

 Η ως άνω κρίση περί μη αναδρομικότητας προσκρούει, κατά την 

άποψή μας, ευθέως σε βασικούς κανόνες του Συντάγματος και της 

Ευρωπαϊκής Συμβάσεως Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Ενόψει 

τούτου, κρίνεται δυνατή και αναγκαία η έγερση ομαδικών αγωγών εκ 

μέρους των μελών σας κατά του οικείου ασφαλιστικού φορέα, με τις 

οποίες θα διεκδικούνται τα απωλεσθέντα για κάθε συνταξιούχο ποσά, τα 

οποία προκύπτουν από τις ανωτέρω διατάξεις του ν. 4093/2012. 

 Η Δικηγορική Εταιρεία μας, η οποία είναι η πλέον ειδικευμένη στα 

αντικείμενα αυτά, θα αναλάμβανε με χαρά την έγερση των υπόψη 

ομαδικών αγωγών και την εκπροσώπηση των μελών σας ενώπιον των 

αρμοδίων Διοικητικών Δικαστηρίων. Είναι δε δυνατή η άσκηση 

προσφυγής ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων (Στρασβούργο), εφόσον δεν υπάρξει δικαίωση από τα 

εθνικά δικαστήρια. Ως αμοιβή της Δικηγορικής Εταιρείας μας για την 

άσκηση των αγωγών και τις παραστάσεις ενώπιον των αρμοδίων 

Διοικητικών Δικαστηρίων, καθώς και, εφόσον απαιτηθεί, του 

Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων προτείνεται το 
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ποσοστό του 8% επί των ποσών που θα επιδικασθούν τελεσιδίκως ή 

κατόπιν αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων. Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα καταβάλει το ποσό των 140 

ευρώ, πλέον ΦΠΑ, για την κάλυψη των αναγκαίων δαπανών ενώπιον 

όλων των ως άνω Δικαστηρίων. 

 Σε περίπτωση που αποφασιστεί τούτο, παρακαλούμε κάθε 

ενδιαφερόμενο μέλος του Συλλόγου σας να μας αποστείλει 

πιστοποιητικό ασφάλισης του οικείου ασφαλιστικού φορέα, καθώς και 

ακριβή υπολογισμό ανά μήνα των ποσών που έχουν απωλεσθεί λόγω της 

εφαρμογής των ως άνω διατάξεων του ν. 4093/2012. Εάν τα ως άνω 

ένδικα βοηθήματα δεν γίνουν δεκτά, ουδεμία αμοιβή θα οφείλεται στη 

Δικηγορική Εταιρεία μας. 

 

Αθήνα, 23 Ιουνίου 2015 

 

Με φιλικούς χαιρετισμούς 

ΔΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 


