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ΠΡΟΣ: ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΣΤΗΝ 

ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ «ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ» 

ΥΠΟΨΗ: Προέδρου κ. Σ. Φιλιππόπουλου 

 ΚΟΙΝ: Γενικό Γραμματέα κ. Ν. Αλεξόπουλο 

 

ΘΕΜΑ: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ «ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ» ΣΤΗΝ 

ΠΡΟΤΥΠΗ (ΠΙΛΟΤΙΚΗ) ΔΙΚΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΕΣ 

ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ (Ν. 4051/2012 και 4093/2012) 

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε. 

 Κατόπιν σχετικής αποφάσεως και εντολής του Συλλόγου σας, η 

Δικηγορική Εταιρεία μας άσκησε ενώπιον του Συμβουλίου της 

Επικρατείας παρέμβαση στην πρότυπη – πιλοτική δίκη (άρθρο 1 του 

ν. 3900/2010) που αφορά το ζήτημα της αντισυνταγματικότητας και της 

εφαρμογής των περικοπών των συντάξεων που προβλέφθηκαν με τους 

ν. 4051/2012 και 4093/2012, ενόψει αφενός του νόμου 4387/2016 για 
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τον επανυπολογισμό των συντάξεων καθώς και των πρόσφατων 

αποφάσεων του Δικαστηρίου που αφορούν τον τελευταίο αυτόν νόμο. 

 Ειδικότερα, στη δίκη αυτή που θα διεξαχθεί ενώπιον της Μείζονος 

Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά τη δικάσιμο της 

10ης Ιανουαρίου 2020 με εισηγητή τον Σύμβουλο κ. Γ. Τσιμέκα, το 

Δικαστήριο θα κληθεί να κρίνει επί των κάτωθι ζητημάτων, που 

αφορούν άμεσα το σύνολο των αγωγών που έχουμε ασκήσει εκ μέρους 

των μελών σας για τις εν λόγω μνημονιακές περικοπές: «α) Αν η 

θεσπισθείσα με τη διάταξη του άρθρου 14 παρ. 2Α του ν. 4387/2016 ρύθμιση της 

συνέχισης καταβολής των συντάξεων, όπως είχαν διαμορφωθεί την 31.12.2014, 

δηλαδή με τις μειώσεις που επήλθαν με τους ν. 4051/2012 και 4093/2012 για το 

χρονικό διάστημα από την έναρξη ισχύος του νόμου 4387/2016, ήτοι από 12.5.2016 

και εφεξής, είναι σύμφωνη με το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ. β) Αν η παραπάνω διάταξη 

του άρθρου 14 παρ. 2α του ν. 4387/2016  έχει την έννοια ότι καταλαμβάνει ρυθμιστικά 

και το διάστημα από 1.1.2013 έως την 11.5.2016 και, σε καταφατική περίπτωση, εάν η 

ρύθμιση για το διάστημα αυτό αντίκειται στο Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ. γ) Αν ο χρονικός 

περιορισμός της ισχύος των αποτελεσμάτων που έθεσαν οι 2287-8/2015 αποφάσεις της 

ΟλΣτΕ αφορά μόνο τη διαπίστωση της αντίθεσης προς το Σύνταγμα των διατάξεων των 

ν. 4051/2012 και 4093/2012 ή καταλαμβάνει και τη διαπιστωθείσα αντίθεση αυτών 

προς το άρθρο 1 του 1ου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ και δ) Αν με βάση τις 

ανωτέρω κρίσεις της ΟλΣτΕ 1891/2019 και των ΟλΣτΕ 2287-8/2015 οι παραπάνω 

μειώσεις των συντάξεων για το χρονικό διάστημα από 1.1.2013 έως 11.5.2016 είναι 

δυνατό να κριθούν σύμφωνες με το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ εφόσον από 

εμπεριστατωμένη επιστημονική μελέτη, μεταγενέστερη των αποφάσεων ΟλΣτΕ 2287-

8/2015 προκύπτει ή θα προκύψει ότι οι μειώσεις των συντάξεων βάσει των ν. 

4051/2012 και 4093/2012 από την έναρξη επιβολής τους (1.1.2013) ήταν κατ’ ουσίαν 

σύμφωνες με το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ». 

 Η Δικηγορική Εταιρεία μας αναδεικνύει με την παρέμβασή της τα 

νομικά επιχειρήματα που επικαλείται στις αγωγές της. Με την εν λόγω 
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παρέμβασή του ο Σύλλογός σας συμβάλλει σημαντικά στη μεγάλη 

και δύσκολη αυτή μάχη με σκοπό την επαρκέστερη προάσπιση των 

συμφερόντων των μελών του. 

 

Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 2020 

Με φιλικούς χαιρετισμούς και ευχές για δημιουργικό 2020! 

ΔΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

mailto:papaconstantinou.law@gmail.com
http://www.publiclaw-lawfirm.gr/

