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ΠΡΟ: ΤΛΛΟΓΟ «ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ» 

ΤΠΟΨΗ: Πξνέδξνπ θ. αξ. Φηιηππόπνπινπ 

 ΚΟΙΝ: Γξακκαηέα θ. Ν. Αιεμόπνπιν 

 

 

ΘΕΜΑ: ΤΠΟΘΕΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΗ ΠΟΩΝ «ΕΙΦΟΡΑ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΤΝΣΑΞΙΟΤΥΩΝ» 

 

Αμηόηηκε θ. Ππόεδπε. 

 Όπωο γλωξίδεηε ε Δηθεγνξηθή Εηαηξεία καο έρεη αλαιάβεη εθ 

κέξνπο εθαηνληάδωλ κειώλ ηνπ πιιόγνπ ζαο ηελ έγεξζε νκαδηθώλ 

αγωγώλ γηα ηε δηθαζηηθή δηεθδίθεζε ηωλ πνζώλ πνπ ηνπο έρνπλ 

παξαθξαηεζεί από ηηο ζπληάμεηο ηνπο θαη’ εθαξκνγήλ ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ 

λ. 3986/2011 (ειζθοπά αλληλεγγύηρ ζςνηαξιούσων). ύκθωλα κε 

αζθαιή πιεξνθόξεζή καο, ην ςμβούλιο ηηρ Επικπαηείαρ πξόθεηηαη 

λα εθδώζεη εληόο ηνπ πξνζερνύο ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο απόθαζε επί ηεο 

ζπληαγκαηηθόηεηαο ηεο ωο άλω δηαηάμεωο. Είλαη δε εμαηξεηηθά πηζαλόλ 

ην Δηθαζηήξην, ζε πεξίπηωζε πνπ θξίλεη όηη ε δηάηαμε είλαη 

αληηζπληαγκαηηθή, λα κελ αλαγλωξίζεη αλαδξνκηθόηεηα ζηελ 
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αληηζπληαγκαηηθόηεηα, αιιά λα ηελ πεξηνξίζεη γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα 

πνπ έπεηαη ηεο δεκνζηεύζεωο ηεο απνθάζεώο ηνπ. ηελ πεξίπηωζε απηή, 

ηα αλαδξνκηθά πνζά ζα κπνξνύλ λα δηεθδηθήζνπλ μόνον όζνη έωο ηελ 

εκέξα πνπ ζα δεκνζηεπζεί ε δηθαζηηθή απόθαζε έρνπλ αζθήζεη αγωγέο.  

 Γηα ηνλ ιόγν απηό, θξίλεηαη απαξαίηεην όζοι εκ ηων μελών ζαρ 

δεν έσοςν ήδη αζκήζει αγωγή και επιθςμούν να ηην αζκήζοςν να 

πποζκομίζοςν ζηο ύλλογό ζαρ ηα αναγκαία ππορ ηούηο ζηοισεία ηο 

ζςνηομόηεπο δςναηόν.  

    

Με θηιηθνύο ραηξεηηζκνύο 

ΔΡ. ΑΠΟΣΟΛΟ ΠΑΠΑΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ 


