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ΠΡΟΣ: -ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΣΤΗΝ ΙΟΝΙΚΗ 

ΤΡΑΠΕΖΑ «ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ» 

             -ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ  

ΥΠΟΨΗ: Προέδρου κ. Σ. Φιλιππόπουλου 

 ΚΟΙΝ:  

 

ΘΕΜΑ: ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ 

ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ (Ν. 4387/2016) 

  

 Αξιότιμε κύριε. 

  Όπως γνωρίζετε, σε σημαντικό αριθμό μελών σας δεν έχουν καταβληθεί 

εισέτι τα αναδρομικά ποσά που προβλέπονται στο ν. 4387/2016, προκειμένου για τα 

έτη 2019 και 2020, καθώς και για το πρώτο τρίμηνο του 2021, ενώ οι αρμόδιες 

Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ κωφεύουν στις εκκλήσεις και τις διαμαρτυρίες των 

Συλλόγων σας, με συνέπεια να συνεχίζεται η παράνομη διαρκής παράλειψή τους να 

αποδώσουν τα ως άνω προβλεπόμενα ποσά στους δικαιούχους τους. Για τον λόγο 

αυτό, οι Σύλλογοί σας απέστειλαν στον e-ΕΦΚΑ και στον Υπουργό Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων την από 16.09.2022 εξώδικη διαμαρτυρία – πρόσκληση, με 

την οποία έτασσαν προθεσμία ενός μηνός για την πλήρη και ολοσχερή καταβολή, 
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νομιμοτόκως, του συνόλου των ποσών που παρακρατώνται, κατά τα ανωτέρω, 

παρανόμως, από τον ως άνω Φορέα, σε βάρος των εν λόγω κατηγοριών μελών σας. 

 Ενόψει της συνεχιζόμενης αδράνειας του e-ΕΦΚΑ επί του θέματος, αλλά και 

του κινδύνου παραγραφής των σχετικών αξιώσεων, κρίνεται αναγκαία η έγερση 

ομαδικών αγωγών σε βάρος του e-ΕΦΚΑ ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών 

Δικαστηρίων, με την οποία θα διεκδικηθεί η νομιμότοκη καταβολή των ανωτέρω 

ποσών. Η Δικηγορική Εταιρεία μας είναι έτοιμη για την έγερση των εν λόγω αγωγών. 

Ως αμοιβή της Δικηγορικής Εταιρείας μας προτείνεται το ποσοστό του έξι τοις εκατό 

(6%) επί των ποσών που τυχόν επιδικασθούν κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής 

αποφάσεως. Ο κάθε συμμετέχων θα καταβάλει το ποσό των 50 ευρώ ως συμμετοχή 

του για την κάλυψη των επιμέρους δαπανών και για το σύνολο της δικαστικής 

διαδικασίας. 

 Επειδή οι ανωτέρω αγωγές θα πρέπει να κατατεθούν το αργότερο έως τα τέλη 

του έτους, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν στους Συλλόγους 

σας το αργότερο έως την 25η Νοεμβρίου 2022 τα κάτωθι στοιχεία: α) Ένα 

ενημερωτικό της συντάξεως οποιουδήποτε μήνα για κάθε έτος (2019, 2020, 2021 και 

2022), β) ακριβή υπολογισμό των αναδρομικών ποσών που οφείλει ο e-ΕΦΚΑ ανά 

μήνα, γ) τη συνημμένη εξουσιοδότηση και δ) το συνημμένο σχέδιο εργολαβικού. Τα 

δυο τελευταία πρέπει να φέρουν βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής (από ΚΕΠ ή 

μέσω του e-gov). 

 

                         

Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2022 

 

Με φιλικούς χαιρετισμούς 

 

ΔΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

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

