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Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Σε συνέχεια της από 28.12.2021 δημοσίευσή μας, σχετικά με το 

σημαντικό ζήτημα της διακοπής της επικουρικής σύνταξης, σας 

σημειώνουμε τα κάτωθι :  

Η αίτηση των μελών του Συλλόγου μας για τη διεξαγωγή πιλοτικής 

δίκης, για το ζήτημα της διακοπής της επικούρησης συναδέλφων μας, έγινε 

δεκτή με την υπ’ αριθμ. 15/2021 απόφαση τη αρμόδιας επιτροπής του 

ΣτΕ.  

Η εν λόγω αίτηση έλαβε χώρα κατόπιν αποκλειστικής πρωτοβουλίας 

του Συλλόγου μας και κατόπιν ανάθεσης της σύνταξης και της υποβολής 

της στην δικηγορική εταιρεία Λουκάς Θ. Αποστολίδης & Συνεργάτες, η 

οποία έχει ήδη καταθέσει αγωγές για πολλά μέλη μας.  

Η εν λόγω Δικηγορική εταιρεία, που χειρίζεται την υπόθεση πιστεύει 

βάσιμα ότι υφίσταται το νομικό πεδίο, προκειμένου να ευδοκιμήσει η 

αγωγή των συναδέλφων μας. 

Για το ίδιο θέμα της διακοπής της επικούρησης, υπάρχουν  

ανακοινώσεις «άλλων», στις οποίες  περιέχονται ευθέως αιχμές για το 

χειρισμό της υπόθεσης καθώς και για τα αιτήματα που περιέχονται στην 

αγωγή.  

Πιστεύουμε ότι αποτελεί μεγάλη επιτυχία του Συλλόγου μας, το να 

εισάγεται προς συζήτηση η αγωγή για τη διακοπή της επικούρησης 



απευθείας  στο ΣτΕ, χωρίς δηλαδή να υπάρξει η χρονοβόρα διαδικασία του 

Διοικ. Πρωτοδικείου και Διοικ. Εφετείου, ώστε να λυθεί αμετάκλητα το 

νομικό ζήτημα της διακοπής της επικούρησης. Ο Σύλλογος μας 

αποδεδειγμένα όλα αυτά τα έτη, έχει αποδείξει ότι μάχεται για τα 

δικαιώματα των μελών του, χωρίς φανφάρες, υποδείξεις και ακροβασίες! 

Υπενθυμίζουμε ότι ο Σύλλογος μας  σε όλες τις μεγάλες δίκες των 

μνημονίων ήταν παρών, είτε ως κύριος διάδικος είτε ως παρεμβαίνων. 

Στεκόμαστε ιδιαίτερα στις αποφάσεις του ΣτΕ (1439-1443/2020) οι οποίες 

έστω και μερικώς δικαίωσαν τους συναδέλφους μας για το διάστημα Ιούνιος 

2015 – Μάϊος 2016. Η παρουσία του Συλλόγου μας και σε αυτή τη δίκη 

ήταν έντονη, τόσο με την αυτοπρόσωπη παρουσία μελών του όσο και με την 

κατάθεση παρέμβασης υπέρ της ευδοκίμησης της αγωγής των συνταξιούχων 

– κυρίων διαδίκων (ήταν συνάδελφοι μας συνταξιούχοι από τον ΟΤΕ) , οι 

οποίοι για την ιστορία εκπροσωπούνταν από την Δικηγορική Εταιρεία 

Λουκάς Αποστολίδης & Συνεργάτες, καθώς το δικόγραφο της αγωγής που 

συζητήθηκε και επί τη βάσει του οποίου έγινε δεκτή η απαίτηση για το 

ενδεκάμηνο, προερχόταν από τη εν λόγωΔικηγορική Εταιρεία. Θεωρούμε 

ότι  κοντόφθαλμες λογικές δεν χωράνε στο συνταξιουχικό κίνημα, είμαστε 

απέναντι σε αυτές καθώς εμείς προτάσσουμε αποκλειστικά τη διασφάλιση 

των δικαιωμάτων των μελών και γενικότερα όλων των συναδέλφων μας.  

Στα πλαίσια αυτά και εν όψει της εκδίκασης της υπόθεσης από το 

ΣτΕ, θεωρούμε ότι η άσκηση αγωγών από όλους τους δικαιούχους – 

πληγέντες από την απαράδεκτη απόφαση της διακοπής χορήγησης της 

επικουρικής σύνταξης, αποτελεί ένα πραγματικό στοιχείο που μπορεί να 

συμβάλει θετικά στη δικαστική μάχη. 

Καλούμε κάθε συνάδελφο, να ενημερώσει συναδέλφους στους 

οποίους έχει διακοπεί η επικούρηση και δεν γνωρίζουν για τους 

δικαστικούς αγώνες, να προστρέξουν και να καταθέσουν αγωγές. 



Παράλληλα, ο Σύλλογος, αναζητά και με άλλες ενέργειες να του 

γνωστοποιηθούν τα ονόματα, όλων όσων κόπηκε η Επικουρική τους 

σύνταξη, στο χρονικό διάστημα 1.6.2014 - 8.12.2018. 

Για τα απαραίτητα δικαιολογητικά επικοινωνήστε είτε με τη 

δικηγορική εταιρεία Λουκάς Αποστολίδης& Συνεργάτες είτε με το Σύλλογο 

μας. 

Καλούμε όλους τους συναδέλφους, στους οποίους διακόπηκε η 

επικουρική σύνταξη και δεν έχουν καταθέσει αγωγή να το πράξουν άμεσα, 

δεδομένου ότι υφίσταται πάντα ο κίνδυνος η απόφαση που θα εκδοθεί από 

το ΣτΕ να περιορίζει τα αποτελέσματα της από τη δημοσίευσή της και 

εφεξής, γεγονός τα οποίο αν λάβει χώρα θα σημάνει τον αποκλεισμό από τη 

διεκδίκηση αναδρομικών, όσων δεν έχουν ασκήσει αγωγές μέχρι τη 

δημοσίευση της απόφασης.  
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