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ΠΡΟΣ: ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΣΤΗΝ ΙΟΝΙΚΗ 

ΤΡΑΠΕΖΑ «ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ» 

ΥΠΟΨΗ: Προέδρου κ. Σ. Φιλιππόπουλου 

 ΚΟΙΝ:  

 

ΘΕΜΑ: ΥΠΟΘΕΣΗ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΚΟΠΩΝ 

 

 Αξιότιμε κ. Πρόεδρε. 

 Σας αποστέλλουμε προς ενημέρωσή σας την προσφάτως δημοσιευθείσα υπ΄ 

αριθμ. 1059/2022 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία είναι η 

πρώτη που κρίνει την ουσία των απαιτήσεων των μελών του Συλλόγου σας για τις 

μνημονιακές περικοπές. Με την απόφαση αυτή επιδικάζεται σε όσους μας 

νομιμοποίησαν, το σύνολο του ποσού του ενδεκαμήνου (11.06.2015 έως 12.05.2016), 

προσαυξημένο με τον νόμιμο τόκο από της επιδόσεως της συγκεκριμένης αγωγής 

μας. Ο τόκος που επιδικάζεται μάλιστα από την ανωτέρω δικαστική απόφαση είναι 

ιδιαιτέρως αυξημένος (6% έως την 30.04.2019 και από 01.05.2019 μέχρι την 

εξόφληση με το προβλεπόμενο στο άρθρο 45 του ν. 4607/2019 επιτόκιο, το ύψος του 

οποίου ισούται προς το επιτόκιο των πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (MRO), που ίσχυε στις 22.12.2016, πλέον τριών 

(3,00) εκατοστιαίων μονάδων ετησίως. 
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 Είναι σαφές ότι με την ανωτέρω απόφαση, όπως και τις υπόλοιπες που 

αναμένεται συντόμως να εκδοθούν, επιδικάζονται ποσά (συν τους τόκους) ΜΟΝΟΝ 

σε όσους συνεχίζουν τη συμμετοχή τους στις συγκεκριμένες υποθέσεις, ήτοι σε όσους 

μας έχουν αποστείλει τη δήλωση συνέχισης της δίκης και τη σχετική εξουσιοδότηση. 

 Για τον λόγο αυτό, καλούνται όσοι δεν έχουν προσκομίσει τα ανωτέρω 

στοιχεία και οι υποθέσεις τους πρόκειται να συζητηθούν στο επόμενο χρονικό 

διάστημα να σπεύσουν να συνεννοηθούν με τα γραφεία του Συλλόγου σας 

προκειμένου να αποστείλουν τα εν λόγω στοιχεία.   

 

Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2022 
 

 

Με φιλικούς χαιρετισμούς 

ΔΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
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