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ΠΡΟ: ΤΛΛΟΓΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΘ ΤΝΣΑΞΘΟΤΥΩΝ ΣΗΝ 

ΘΟΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ 

ΤΠΟΨΗ: Πξνέδξνπ θ. . Φηιηππόπνπινπ 

 ΚΟΙΝ: Γξακκαηέα θ. Ν. Αιεμόπνπιν 

 

ΘΕΜΑ: ΔΘΕΚΔΘΚΗΗ ΕΘΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ 

ΤΝΣΑΞΘΟΤΥΩΝ 

  

Αμηόηηκε θ. Ππόεδπε. 

 Όπσο είλαη γλσζηό, ζε βάξνο ησλ ζπληαμηνύρσλ ελ γέλεη, 

πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπληαμηνύρσλ ησλ Σξαπεδώλ, επηβιήζεθε 

«εισυοπά αλληλεγγύηρ σςνταξιούσων», ε νπνία παξαθξαηείηαη από ην 

ζπλνιηθό πνζό ηεο κεληαίαο ζύληαμεο, ζε πνζνζηό πνπ θπκαίλεηαη 

αλάινγα κε ην ύςνο ησλ βαξπλνκέλσλ ζπληάμεσλ. Καηά ηελ νξζόηεξε 

άπνςε, ε ελ ιόγσ «εηζθνξά αιιειεγγύεο» αληίθεηηαη επζέσο ζε ζεηξά 

δηαηάμεσλ ηνπ πληάγκαηνο θαη ηεο Επξσπατθήο πκβάζεσο 

Δηθαησκάησλ ηνπ Αλζξώπνπ, ηδηαίηεξα δε ζηηο δηαηάμεηο πνπ 

θαηνρπξώλνπλ ηελ πξνζηαζία ηεο αμίαο ηνπ αλζξώπνπ, ηελ ηζόηεηα, ηελ 
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ειεύζεξε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθόηεηαο θαη ηελ πξνζηαζία ηεο 

πεξηνπζίαο. 

 Η Δηθεγνξηθή Εηαηξεία καο, ε νπνία είλαη ε πιένλ εηδηθεπκέλε ζηα 

αληηθείκελα απηά, πξνηίζεηαη λα θαηαζέζεη εληόο ηνπ ακέζσο επόκελνπ 

ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο ομαδικέρ αγωγέρ κε ζθνπό ηε δηεθδίθεζε εθ 

κέξνπο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζπληαμηνύρσλ ηεο ηέσο Θνληθήο Σξαπέδεο 

ησλ πνζώλ πνπ αληηζηνηρνύλ ζηηο θξαηήζεηο πνπ έρνπλ θαηά ηα αλσηέξσ 

επηβιεζεί ζε βάξνο ησλ κεληαίσλ ζπληάμεώλ ηνπο θαη αληηζηνηρνύλ ζηελ 

επίκαρε «εηζθνξά αιιειεγγύεο», πξνθεηκέλνπ για ηο σπονικό διάζηημα 

από 01.01.2014 έωρ ζήμεπα. Ωο ακνηβή ηεο Δηθεγνξηθήο Εηαηξείαο καο 

πξνηείλεηαη πνζνζηό 18% επί ησλ πνζώλ πνπ ηπρόλ ζα επηδηθαζζνύλ θαη 

ζα εηζπξαρζνύλ εθ κέξνπο ησλ ζπληαμηνύρσλ πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ. ην 

πιαίζην ηεο θαιήο ζπλεξγαζίαο καο, η Δικηγοπική Εηαιπεία μαρ 

αποθάζιζε να μην επιβαπύνει οικονομικά, ούηε καη’ ελάσιζηον, ηοςρ 

ζςνηαξιούσοςρ – μέλη ζαρ, επσκηδόκελε ε ίδηα ην ζύλνιν ησλ ζρεηηθώλ 

δαπαλώλ γηα ηελ άζθεζε θαη ηε ζπδήηεζε ησλ αγσγώλ. 

 Οη ελδηαθεξόκελνη ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ ζηνλ ύιινγό ζαο 

(ππεύζπλε ε θα Αγγελική Λάζου, ηει. 210-3250692) έωρ ηην 23.10.2017 

ηα θάησζη ζηνηρεία: α) Απόθαζε ζπληαμηνδόηεζεο, β) κεληαία 

εθθαζαξηζηηθά (ελεκεξσηηθά) ζεκεηώκαηα γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από 

01.01.2014 έσο ζήκεξα θαη γ) ην ζπλεκκέλν ζρέδην εμνπζηνδόηεζεο – 

εξγνιαβηθνύ δίθεο ππνγεγξακκέλν εηο ηξηπινύλ, κε βεβαίσζε ηνπ 

γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο.     

 

Με θηιηθνύο ραηξεηηζκνύο 

ΔΡ. ΑΠΟΣΟΛΟ ΠΑΠΑΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ 


