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Αναδρομικά 80 και 65 μηνών σε Δώρα και Επίδομα 

Αδείας!!! 

Συνάδελφοι,  
Στις 7 Ιουλίου 2020 εκδόθηκε η 1094 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Αθηνών που αφορά αγωγή 25 συνταξιούχων μας από το 2019, με την οποία 

ζητούσαν τα δώρα και το επίδομα αδείας στο Μέρισμα – Επικουρική 36% 

από 1.1.2015 έως και 31.12.2019 (πενταετία). 

 

Με την απόφαση αυτή αναγνωρίζονται τα δώρα και το επίδομα αδείας στο 

σύνολο του 36% από τον Ιούλιο του 2015, ενώ στο 16%, ως αμιγώς 

συμβατική υποχρέωση της ΤτΕ, αναγνωρίζεται υποχρέωση και πριν την 

έκδοση της απόφασης του ΣτΕ, υπολογίζοντας σε αυτό και Δώρο Πάσχα 

2015!!!  

 

Η παραπάνω απόφαση ουσιαστικά αναγνωρίζει μέχρι σήμερα αναδρομικά για 

πάνω από 80 μήνες στο 16% και 65 περίπου μήνες στο 20% και 

ταυτίζεται απολύτως και με την από 3.10.2017 απόφαση του Νομικού 

Συμβουλίου της ΤτΕ(!!).  Η αξία της έγκειται στο ότι αναγνωρίζει την 

ισχύ των ΣΣΕ 1948 και 1951, την επιχειρησιακή ΣΣΕ 2012–2015, και την 

τριμερή συμφωνία της 25.6.2013, σημειώνοντας εμφατικά πως η υποχρέωση 

της ΤτΕ στη χορήγηση του 16% ως αμιγώς μετεργασιακή παροχή, αποτελεί 

συμβατική της υποχρέωση και δεν αποτελεί οικειοθελή παροχή (!!)  

 

Ενδεικτικά, στην απόφαση αναφέρεται: «Στη συγκεκριμένη παροχή (δηλαδή 

στη μετεργασιακή παροχή του  16%), δεν είναι δυνατό να εφαρμοστεί η 

αναδρομικότητα από το χρόνο έκδοσης της ως άνω απόφασης του ΣτΕ, 

καθότι εν προκειμένω πρόκειται για παραβίαση συμβατικής δέσμευσης 

της εναγόμενης και όχι για εφαρμογή συνταγματικού νόμου»!!!  

 

Με το σκεπτικό αυτό, η απόφαση ουσιαστικά αναγνωρίζει ότι: 

Για το 20% επικουρικής, που προέκυψε μετά τον διαχωρισμό του ενιαίου 

μερίσματος την 25.6.2013, υφίσταται  συνταγματική υποχρέωση της ΤτΕ να 

καταβάλει  αναδρομικά τα  δώρα και το επίδομα αδείας από την έκδοση της 

απόφασης του ΣτΕ 11.6.2015 μέχρι σήμερα, ενώ για το 16% ως αμιγώς 

συμβατική υποχρέωση της ΤτΕ και όχι ως οικειοθελή παροχή(!!) 

υφίσταται  υποχρέωση καταβολής των αντίστοιχων δώρων και επιδόματος και 

πριν την έκδοση της απόφασης του ΣτΕ!!!  

 



Συνάδελφοι, 

Η απόφαση του Πρωτοδικείου δικαιώνει τις απόψεις μας ότι η Τράπεζα 

οφείλει να πράξει επιτέλους σύμφωνα με τους νόμους της πολιτείας και την 

ανεξαρτησία της, αλλά και με τους ηθικούς νόμους, όπως έως πριν μερικά χρόνια 

έπρατταν οι προηγούμενες Διοικήσεις, δηλαδή : 

1. να μη διαχωρίζει τους συνταξιούχους της προκειμένου να αποκλείσει τους 

παλαιούς από την νέα Ανταποδοτική (Αναλογική)  και Εθνική (Βασική) σύνταξη 

που χορηγεί στους μετά την 1.1.2015 συνταξιοδοτούμενους, και ταυτόχρονα 

 2. να καταργήσει τις κρατήσεις και να αποδώσει αναδρομικά τις 

συμβατικές και συνταγματικές υποχρεώσεις της απέναντι στους παλαιούς 

συνταξιούχους της!!!   

Καλούμε την πλειοψηφία του ΣΣΤΕ να αξιοποιήσει την παραπάνω 

απόφαση. Η επιμονή στο κομματικό συνδικαλισμό οδηγεί σε αδιέξοδα και 

απώλειες δικαιωμάτων. Στον κατάλογο των 25 συνταξιούχων της παραπάνω 

απόφασης περιλαμβάνεται συνδικαλιστής της ΔΕΚΣ, μέλος του Δ.Σ. του ΣΣΤΕ, ο 

οποίος, ενώ υπερασπίζεται μεσω αγωγών τα ατομικά του συμφέροντα, 

συγχρόνως, με την ανακοίνωση της πλειοψηφίας, επαιτεί από τον κ. Διοικητή 

να εφαρμόσει την πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ για αναδρομικά μόνο 11 

μηνών, όταν όλοι γνωρίζουν πως η απόφαση του ΣτΕ  περιόρισε την 

αναδρομικότητα στους 11 μήνες για τους συνταξιούχους του ΕΦΚΑ, λόγω 

επανυπολογισμού συντάξεων των παλιών συνταξιούχων!!!  

 

Με αφορμή την παραπάνω απόφαση, δεν θα απαντήσουμε σήμερα στα όσα  

αρνητικά αναφέρθηκαν σε ανακοίνωση της πλειοψηφίας του ΣΣΤΕ σε βάρος 

του εκπροσώπου μας και του δικηγορικού γραφείου Ι. Κάππου, με αφορμή 

παλαιότερη απόφαση… Δεν παραγνωρίζουμε τις δυσκολίες της δικαστικής 

μάχης απέναντι σε ένα σύστημα εξουσίας που λέγεται ΤτΕ. Και χθες και 

σήμερα πιστεύουμε πως στην Ενότητα βρίσκεται η δύναμη και στον 

Αγώνα η νίκη. …  

Συνάδελφοι, είναι καιρός να αφυπνιστούμε ΟΛΟΙ πριν είναι πολύ αργά!! 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, 

Η ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ των “ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ” Συνταξιούχων ΤτΕ 


