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 ΘΕΜΑ: ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑ 

ΜΕΙΩΣΗ ΕΦΑΠΑΞ & ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

 

 

Αγαπητοί κύριοι. 

Σας ενημερώνουμε ότι η Δικηγορική Εταιρεία μας έχει ήδη 

καταθέσει ενώπιον των αρμοδίων διοικητικών δικαστηρίων το σύνολο 

των αγωγών των μελών σας που αφορούν τόσο τη μείωση του εφάπαξ 

βοηθήματος, όσο και τη μείωση των συντάξεών τους, που έχουν 

επιβληθεί με τους νόμους 4051/2012 και 4093/2012. Κατόπιν τούτου, 

αναμένεται ο προσδιορισμός της δικασίμου για τις υποθέσεις αυτές, ενώ 
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έχει ήδη ξεκινήσει (από της επιδόσεως των αγωγών) ο υπολογισμός του 

νομίμου τόκου επιδικίας. 

Με την ευκαιρία, επισημαίνεται ότι η Δικηγορική Εταιρεία μας θα 

καταθέσει στις αρχές του ερχόμενου Νοεμβρίου νέα ομαδική αγωγή εκ 

μέρους των ενδιαφερομένων συνταξιούχων – μελών του Συλλόγου για τη 

διεκδίκηση των ποσών που αντιστοιχούν στις μειώσεις των συντάξεών 

τους. Για τον λόγο αυτό είναι αναγκαίο όσοι δεν έχουν έως σήμερα 

υποβάλει τα απαραίτητα έγγραφά τους να το πράξουν το αργότερο 

έως την 31
η
 Οκτωβρίου 2016, προκειμένου να συμμετέχουν στην νέα 

αυτή αγωγή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν προς 

ειδικότερη ενημέρωσή τους με τα γραφεία του Συλλόγου σας (τηλ. 210-

3250692-3) και συγκεκριμένα με την κα Αγγελική Λάζου. Υπενθυμίζεται 

ότι κατόπιν συμφωνίας της Δικηγορικής Εταιρείας μας με τον Σύλλογό 

σας, οι συμμετέχοντες στις αγωγές για τη διεκδίκηση των περικοπών των 

συντάξεων δεν επιβαρύνονται με οποιαδήποτε δαπάνη, αφού 

προβλέπεται μόνον αμοιβή εκ του αποτελέσματος. 

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι η συζήτηση της αιτήσεως 

ακυρώσεως που ασκήσαμε εκ μέρους του Συλλόγου σας κατά της 

αποφάσεως του ΤΑΥΤΕΚΩ για την εγγυητική ευθύνη της ALPHA 

BANK, καθώς και της αντίστοιχης αιτήσεως ακυρώσεως που άσκησε η 

Τράπεζα κατά της ιδίας αποφάσεως του ΤΑΥΤΕΚΩ έχει προσδιορισθεί 

προς συζήτηση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά τη 

δικάσιμο της 10
ης

 Οκτωβρίου 2016, με εισηγήτρια την Πάρεδρο κ. Χ. 

Χαραλαμπίδη.        

Με φιλικούς χαιρετισμούς 

ΔΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
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