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Ανακοίνωση Νο 15
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΣΕ ΠΡΟΣΦΥΓΗ (7) ΕΠΤΑ
ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
Στις 12/2/2018 επεβλήθη από το ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ με την απόφαση
αριθμ. 202/12.2.18 του τμήματος εργατικών διαφορών στην Τράπεζα της Ελλάδος να
καταβάλλει στους ενάγοντες συναδέλφους το οφειλόμενο δώρο για το 2015 και το
επίδομα αδείας για το ίδιο έτος. Οι προσφυγές των συναδέλφων που κατετέθησαν στις
30/12/15 αφορούσαν την καταβολή Δώρου Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και του
επιδόματος αδείας των ετών 2013 και εντεύθεν.
Το δικαστήριο έκανε δεκτή την αγωγή εν μέρει και υποχρέωσε όπως αναφέραμε την
Τράπεζα να καταβάλλει μόνον για το έτος 2015 το οφειλόμενο δώρο και επίδομα αδείας
στην κύρια σύνταξη και επικουρική και όχι στις πρόσθετες μετεργασιακές
παροχές, τις οποίες δεν θεώρησε ως τακτικές αποδοχές, ώστε να ληφθούν υπόψη για τον
προσδιορισμό του Δώρου Χριστουγέννων - Πάσχα και του επιδόματος αδείας.
Ταυτόχρονα το δικαστήριο όλες τις περικοπές που θεσπίστηκαν με τις διατάξεις των
νόμων: 3845/2010, 3863/2010,3986/2011 & 4024/2011 έκρινε ότι είναι συμβατές
με το Σύνταγμα και ανέφερε συγκεκριμένα:
Οι περικοπές που αναφέρονται στους μνημονιακούς ανωτέρω νόμους, έχοντας αποφασισθεί
υπό την πίεση εξαιρετικών περιστάσεων, και επιβαλλόμενες κατά την εκτίμηση του
νομοθέτη

για

την

άμεση

αντιμετώπιση

της

κρίσεως,

δεν

παραβιάζουν

τις

προπαρατεθείσες συνταγματικές διατάξεις. Ειδικότερα, οι πιο πάνω περικοπές, εν όψει
του ύψους και των εν γένει χαρακτηριστικών τους, καθώς και των συνθηκών υπό τις οποίες
θεσπίστηκαν, ούτε

στην

αρχή

της

αναλογικότητας

αντίκεινται, καθώς δεν

παρίστανται, πάντως, απρόσφορες ή μη αναγκαίες να υπηρετήσουν το δημόσιο σκοπό για
τον οποίο επιβλήθηκαν, ούτε τον πυρήνα του δικαιώματος στην κοινωνική
ασφάλιση προσβάλλουν,……Κατόπιν αυτών, οι πιο πάνω διατάξεις, καθ’ ο

μέρος επιβάλλονται με αυτές οι εν λόγω περικοπές και μειώσεις, είναι
συμβατές με το Σύνταγμα.

Το Ειρηνοδικείο για τη λήψη απόφασης επικεντρώθηκε ΜΟΝΟΝ στους δύο
νόμους 4051/12 & 4093/12 που είχε κρίνει το ΣτΕ παράνομους και
αντισυνταγματικούς…
Εντύπωση προκαλεί η επιλεκτική ενημέρωση των συναδέλφων από την
παράταξη των Εν Δράσει με την ανακοίνωση τους 27/7-3-2018, όπου αναφέρονται
μόνο στην απόφαση του δικαστηρίου να μην επιδικάσει δώρο στις μετεργασιακές
παροχές και καμία απολύτως νύξη για τους νόμους που αναφέραμε
παραπάνω!!! Δεν υπέπεσε στην αντίληψή τους;;; Βεβαίως και το γνώριζαν, αλλά θα
ήταν υποχρεωμένοι να αναδείξουν από μόνοι τους ότι όλοι οι επιπρόσθετοι νόμοι
που μας προτείνουν να προσφύγουμε, τόσο οι ίδιοι όσο και τα δικηγορικά
γραφεία που διαφημίζουν, άλλη μια φορά το ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
τους

έκανε

«φύλλο

και

φτερό».

Κρίθηκαν

όλοι

ΝΟΜΙΜΟΙ

ΚΑΙ

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΙ!!!
Τελικά

θα

συνεχίσουν

την

παραπληροφόρηση

και

τον

αποπροσανατολισμό των συναδέλφων με τις περιοδείες τους στην περιφέρεια ή
θα ταυτιστούν με τις αποφάσεις των δικαστηρίων και κατ’ επέκταση με τις
προτάσεις και θέσεις του Συλλόγου μας;;;

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Το Διοικητικό Συμβούλιο

