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ΠΡΟΣ:  ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΣΤΗΝ ΙΟΝΙΚΗ 

ΤΡΑΠΕΖΑ «ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ» 

ΥΠΟΨΗ: Προέδρου κ. Σ. Φιλιππόπουλου 

 ΚΟΙΝ: Γεν. Γραμματέα κ. Ν. Αλεξόπουλο 

 

ΘΕΜΑ: ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΤΩΝ 

ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΣ 

 

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε. 

Όπως έχει γίνει γνωστό, την προσεχή Παρασκευή (23.10) και τη Δευτέρα 

(26.10) οι συνταξιούχοι – μέλη του Συλλόγου σας θα λάβουν τα ποσά που αναλογούν 

στο ενδεκάμηνο των περικοπών των συντάξεών τους (από 11.06.2015 έως 

12.05.2016). Υπενθυμίζεται με την ευκαιρία η υποχρέωση καταβολής της αμοιβής 

της Δικηγορικής Εταιρείας μας. 

Ενημερώνουμε ότι όσοι έχουν ασκήσει ήδη αγωγές για τις περικοπές των 

συντάξεων με τους νόμους 4093/2012 και 4051/2012 έχουν τη δυνατότητα να 

συνεχίσουν (και μετά την καταβολή του ποσού για το ενδεκάμηνο) την εκδίκαση των 

αγωγών τους προκειμένου να διεκδικήσουν τα επιπλέον (πολύ μεγαλύτερα) ποσά που 

αντιστοιχούν αφενός στους τόκους επιδικίας για το εν λόγω ενδεκάμηνο και, 

αφετέρου, στις περικοπές των νόμων αυτών για τα χρονικά διαστήματα πριν από την 

http://www.publiclaw-lawfirm.gr/


 

Δικηγορική Εταιρεία 
Απ. Παπακωνσταντίνου – Ν.-Κ. Χλέπας & Συνεργάτες 

ISO 9001:2015 
Πατριάρχου Ιωακείμ 30-32, 10675 Αθήνα – Κολωνάκι 

Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης: Τσιμισκή 54 
Τηλ. 210-7222007, Fax 210-7222182, e-mail: papaconstantinou.law@gmail.com 

www.publiclaw-lawfirm.gr 
 

 
 

2 

11.06.2015 και μετά την 12.05.2016. Εξάλλου, εφόσον απαιτηθεί, μετά την έκδοση 

των αποφάσεων επί των αγωγών θα καταθέσουμε προσφυγές ενώπιον του 

Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Στρασβούργο). Επιπλέον, οι 

ενδιαφερόμενοι μπορούν να συνεχίσουν τις αγωγές που έχουμε ήδη ασκήσει για τα 

δώρα και το επίδομα αδείας, καθώς και για την εισφορά αλληλεγγύης. 

Υπενθυμίζεται ότι η Δικηγορική Εταιρεία μας άσκησε αυτοτελείς και 

ανεξάρτητες μεταξύ τους αγωγές για τις περικοπές στις συντάξεις των νόμων  

4093/2012 και 4051/2012, για τα δώρα και το επίδομα αδείας, καθώς και για την 

εισφορά αλληλεγγύης, δεδομένης της διαφορετικής νομικής βάσης, της διαφορετικής 

νομικής  φύσεως και, συνακόλουθα, των νομικών επιχειρημάτων για κάθε μια 

υπόθεση εξ αυτών, γεγονός άλλωστε που αναγνώρισε με τις πρόσφατες αποφάσεις 

του το Συμβούλιο της Επικρατείας, δικαιώνοντας έτσι την επιλογή μας αυτή. 

Επιπλέον συνέβαλε σημαντικά στη θετική έκβαση της πρότυπης δίκης στο Σ.τ.Ε.  

Όσοι ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ να συνεχίσουν τη διεκδίκηση των ανωτέρω επιπλέον 

ποσών των περικοπών με τους νόμους 4093/2012 και 4051/2012, θα πρέπει να 

προσκομίσουν το αργότερο έως την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020 είτε στα 

γραφεία του Συλλόγου σας, είτε στα γραφεία της Δικηγορικής Εταιρείας μας (στην 

Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη) συμπληρωμένη τη ΔΗΛΩΣΗ συνέχισης της δικαστικής 

διεκδίκησης που επισυνάπτεται, καταβάλλοντας συγχρόνως και το ποσό της 

εργολαβικής αμοιβής που αντιστοιχεί στα ποσά του ενδεκαμήνου. Για τον λόγο αυτό 

είναι αναγκαίο να προσκομίσουν συγχρόνως το σχετικό αποδεικτικό κατάθεσης για 

το ποσό που τους καταβλήθηκε όσον αφορά το ενδεκάμηνο. Για περισσότερες 

πληροφορίες μπορούν να επικοινωνούν με τα γραφεία του Συλλόγου σας. 

 

Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2020 

Με φιλικούς χαιρετισμούς 

 

 

ΔΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 


