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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: ΥΠΟΘΕΣΗ ΠΕΡΙΚΟΠΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΟ ΕΔΑΔ  

 

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε. 

Σας ενημερώνουμε ότι χθες (12.01.2021) απεστάλη η πρώτη προσφυγή που 

ασκούμε εκ μέρους του Συλλόγου σας ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Στρασβούργο). Με την προσφυγή αυτή επικαλούμαστε 

την παραβίαση της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) εκ 

μέρους της Ελληνικής Δημοκρατίας, που προέκυψε από την έκδοση της υπ’ αριθμ. 

1439/2020 αποφάσεως της Μείζονος Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας. 

Υπενθυμίζεται ότι με την εν λόγω απόφαση του ανωτάτου διοικητικού δικαστηρίου 

της χώρας, η οποία εκδόθηκε με τη διαδικασία της πρότυπης (πιλοτικής) δίκης επί της 

οποίας ασκήσαμε εκ μέρους του Συλλόγου σας παρέμβαση, αναγνωρίστηκε η 

υποχρέωση του ΕΦΚΑ να καταβάλει τα ποσά των περικοπών στις συντάξεις (ν. 

4051/2012 και 4093/2012) μόνον για το ενδεκάμηνο από 11.06.2015 έως 12.05.2016 
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και όχι για το σύνολο του διαστήματος από την έκδοση των νόμων αυτών, όπως 

επιδιώκουμε. 

Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι μετά την έκδοση της ανωτέρω αποφάσεως του 

Συμβουλίου της Επικρατείας, τα Διοικητικά Πρωτοδικεία ξεκίνησαν την εκδίκαση 

του συνόλου των αγωγών που έχουμε ασκήσει ενώπιόν τους εκ μέρους των μελών 

του Συλλόγου σας. Για τον λόγο αυτό είναι απαραίτητο τα μέλη σας που συμμετέχουν 

στις αγωγές αυτές να αποστείλουν στο Σύλλογό σας, το συντομότερο δυνατόν, 

εφόσον δεν το έχουν ήδη πράξει, τη σχετική δήλωση συνέχισης των αγωγών τους 

και τη σχετική εξουσιοδότηση, όπως έχουμε ήδη ενημερώσει. Παρακαλούνται όσοι 

δεν το έχουν ήδη πράξει να επικοινωνήσουν το συντομότερο με τα γραφεία του 

Συλλόγου σας. Υπενθυμίζεται ότι μετά την έκδοση των αποφάσεων των Διοικητικών 

Πρωτοδικείων θα προσφύγουμε, εφόσον απαιτηθεί,  με αντίστοιχες προσφυγές στο 

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για όσα μέλη σας συνεχίσουν τις 

αγωγές τους. 

Διευκρινίζεται, τέλος, ότι οι υποθέσεις που πρόκειται να συζητηθούν ενώπιον 

του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά τη δικάσιμο της 15.01.2021 δεν αφορούν τις 

αγωγές που έχουμε ασκήσει κατά του Ε.Φ.Κ.Α. εκ μέρους των μελών σας για τις 

περικοπές των δώρων, ούτε αποτελούν πρότυπη (πιλοτική) δίκη. Πρόκειται για 

αιτήσεις ακυρώσεως που άσκησαν μεμονωμένοι φορείς κατά Υπουργικών 

Αποφάσεων οι οποίες αφορούσαν την απόδοση των περικοπών του ενδεκαμήνου 

στους δικαιούχους τους. Ευελπιστούμε ότι στις αποφάσεις που θα εκδοθούν επί των 

υποθέσεων αυτών δεν θα περιλαμβάνονται παρεμπίπτουσες κρίσεις του Δικαστηρίου 

που μπορεί να επιδράσουν αρνητικά στις αγωγές μας για τα δώρα.    

Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2021 

Με φιλικούς χαιρετισμούς και ευχές για καλή και δημιουργική χρονιά! 
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