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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: ΑΓΩΓΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ Τ. ΙΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΙΑ 

ΤΟΝ ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ  

 

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε. 

 Ενόψει του έντονου ενδιαφέροντος εκ μέρους των μελών του Συλλόγου σας 

για το υπόψη θέμα, σας ενημερώνουμε ότι  η Δικηγορική Εταιρεία μας θα ασκήσει 

ενώπιον των αρμοδίων διοικητικών δικαστηρίων ομαδικές αγωγές για το ζήτημα του 

επανυπολογισμού των συντάξεών τους, δεδομένου ότι οι διαφορές που προκύπτουν 

στο ύψος των συντάξεων μεταξύ των συνταξιούχων που συνταξιοδοτήθηκαν προ του 

ν. 4387/2016 και εκείνων που συνταξιοδοτήθηκαν μετά από αυτόν δεν 

δικαιολογούνται με βάση την αρχή της ισότητας (άρθρο 4 παρ. 1 Συντ.). Προκειμένου 

δε να επιτύχουμε δραστικό περιορισμό της χρονικής διάρκειας ολοκλήρωσης της 

δικαστικής διαδικασίας, θα υποβάλουμε, μετά την άσκηση των εν λόγω αγωγών, 

αίτημα στο Συμβούλιο της Επικρατείας για να δικάσει απευθείας το ίδιο την 

υπόθεση (πιλοτική δίκη), σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 1 του ν. 

3900/2010, παρακάμπτοντας έτσι τις χρονοβόρες διαδικασίες της εφέσεως και της 
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αιτήσεως αναιρέσεως. Η Δικηγορική Εταιρεία μας σε συνεργασία με ομάδα 

ειδικευμένων οικονομικών συμβούλων έχει ήδη διαμορφώσει ολοκληρωμένη 

εφαρμογή για τον ακριβή υπολογισμό των διεκδικούμενων ποσών. Το κόστος 

συμμετοχής στις αγωγές και στην ανωτέρω πιλοτική δίκη ανέρχεται σε 120 ευρώ, 

πλέον ΦΠΑ. Ως αμοιβή εκ του αποτελέσματος ορίζεται το ποσοστό του 2% επί των 

τυχόν επιδικασθέντων ποσών. 

 Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν να προσκομίσουν έως 

την 30η Απριλίου 2021 τα κάτωθι στοιχεία: α) Την απόφαση συνταξιοδότησης 

(ακόμη και αν μας την είχαν προσκομίσει για έτερη υπόθεσή τους), β) ετήσιες 

βεβαιώσεις της ALPHA BANK για  τις αποδοχές τους από το έτος 2002 έως τη 

συνταξιοδότησή τους, και αν δεν υπάρχουν, τα εκκαθαριστικά της εφορίας των 

αντίστοιχών φορολογικών ετών, γ) ενημερωτικό (εκκαθαριστικό) σύνταξης του 

Δεκεμβρίου του έτους 2018, δ) ενημερωτικό (εκκαθαριστικό) σύνταξης μηνός μετά 

τον Ιανουάριο του έτους 2019 (οποιουδήποτε μήνα) και ε) υπογεγραμμένο το σχέδιο 

εξουσιοδότησης – εργολαβικού δίκης εις τριπλούν με βεβαίωση του γνησίου της 

υπογραφής από ΚΕΠ ή άλλη Δημόσια Αρχή ή ηλεκτρονικά μέσω του e-gov. 

Ειδικώς προκειμένου για όσους έχουν συνταξιοδοτηθεί προ του έτους 2002 

απαιτείται, να μας προσκομιστούν ετήσιες βεβαιώσεις αποδοχών της ALPHA BANK 

για  τις αποδοχές που ελάμβαναν τα τελευταία πέντε χρόνια πριν τη συνταξιοδότηση 

τους, και αν δεν υπάρχουν, τα εκκαθαριστικά σημειώματα της εφορίας των πέντε 

τελευταίων ετών πριν την συνταξιοδότηση (περιλαμβανομένου του έτους 

συνταξιοδότησης). 

Παρακαλούμε για την προσκόμιση ή αποστολή των φακέλων με τα ανωτέρω 

έγγραφα σε έντυπη μορφή στα Γραφεία του Συλλόγου σας. Επισημαίνεται ότι για 

όσους αποστείλουν τα στοιχεία μετά την ανωτέρω ημερομηνία (30.04.2021) δεν 

θα είναι δυνατή η συμμετοχή τους στην πρότυπη – πιλοτική δίκη ενώπιον του 

Συμβουλίου της Επικρατείας. 

Αθήνα, 24 Μαρτίου 2021 

 

Για τη Δικηγορική Εταιρεία 

ΔΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
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