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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ No 35
ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
ΘΕΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
(Αριθ. Απόφασης 194/2019)
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Οι πρώτες αγωγές από τους νομικούς συμβούλους του Συλλόγου μας κατατέθηκαν στις
26/10/2018 και υπήρξε πρωτόδικη απόφαση στις 25/1/2019, δηλαδή σε διάστημα 3 μηνών
είχαμε την πρώτη θετική απόφαση για την καταβολή των Δώρων και των αντίστοιχων αναδρομικών
στην Επικουρική σύνταξη και στο Πρόγραμμα Μετεργασιακών Παροχών. Η απόφαση προέβλεπε
συγκεκριμένα:
 Ως προς το μέρος του μερίσματος που αφορά σε επικουρική σύνταξη (ποσοστό 20%) η
εναγομένη λειτουργεί ως φορέας κοινωνικής ασφάλισης και για το λόγο αυτό επιβάλλεται να
εναρμονιστεί με την ως άνω απόφαση του ΣτΕ. Επομένως οφείλει αναδρομικά επιδόματα από
τις 10/6/2015 έως το και έτος 2018.
 Αναφορικά με το μέρος του μερίσματος που αφορά σε μετεργασιακή παροχή η διακοπή της
καταβολής των Δώρων συνιστά παραβίαση συμβατικής υποχρέωσης της εναγομένης και
πρέπει να δοθεί αποζημίωση για τα έτη 2013 έως και το 2018.
Αυτό που θα έπρεπε να επισημάνουμε στην παραπάνω απόφαση εκτός από την επιπρόσθετη
οικονομική αποζημίωση που καταλογίζει το δικαστήριο στο Πρόγραμμα έναντι της επικουρικής είναι
η ειδικότερη αναφορά και αποδοχή ότι το Πρόγραμμα Μετεργασιακών Παροχών θεωρείται
συμβατική υποχρέωση της Τράπεζας προς τους ασφαλισμένους της. Αποδοχή που
διασφαλίζει με τον καλύτερο τρόπο το Πρόγραμμα!!!
Η συγκεκριμένη απόφαση απαντάει με τον καλύτερο τρόπο σε όλους αυτούς που
προσπάθησαν και προσπαθούν να καταργήσουν το Πρόγραμμα Μετεργασιακών Παροχών, τη
μεγαλύτερη κατάκτηση των ασφαλισμένων της Τράπεζας μετά την ανάληψη των ασφαλιστικών
ταμείων (2010-2011). Σας υπενθυμίζουμε τι ακριβώς έλεγαν οι επικεφαλής της παράταξης των «Εν
Δράσει» με αφορμή απόφαση του ειρηνοδικείου 202/12.2.2018 που δεν είχε επιδικάσει Δώρο
στις Μετεργασιακές Παροχές (Ανακ.27/7.3.2018) όπου ανέφεραν συγκεκριμένα: «Επειδή το
“Πρόγραμμα”, δεν εκπλήρωσε το σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε, δηλαδή την
επιστροφή, μέσω αυτού, των μνημονιακών κρατήσεων, είναι αυτονόητη και επιβεβλημένη πλέον η
Καταστατική κατοχύρωση του ενιαίου Μερίσματος (Επικουρική+“Πρόγραμμα”) από 36%, όπως έχει
συμφωνηθεί από το 1948 και αδιαλείπτως καταβάλλεται στο ύψος του 36% από το 1966!!».

Σήμερα βεβαίως υποστηρίζουν τα ακριβώς αντίθετα, χωρίς κανένα απολύτως δισταγμό,
εκμεταλλευόμενοι την παραπάνω απόφαση του Πρωτοδικείου που προέκυψε με πρωτοβουλία του
Συλλόγου μας.
Εάν πράγματι ήθελαν να ενημερώσουν αντικειμενικά τους συναδέλφους θα έπρεπε στην
ανακοίνωσή τους της 18/2/19 να είχαν αναφέρει συγκεκριμένα για την παραπάνω απόφαση ότι:
α) Οφείλεται στις εμπεριστατωμένες προτάσεις και τις ειδικότερες προσπάθειες των
νομικών συμβούλων του Συλλόγου μας.
β) Το δικαστήριο άλλη μια φορά έκρινε ότι οι περικοπές που θεσπίστηκαν με τις διατάξεις των
νόμων 3845/10, 3863/10, 3986/11 και 4024/11 είναι συμβατές με το σύνταγμα και δεν
θίγουν την αρχή της αναλογικότητας με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες θεσπίστηκαν, ούτε τον
πυρήνα του δικαιώματος της κοινωνικής ασφάλισης προσβάλλουν. Όλοι οι παραπάνω νόμοι,
είναι αυτοί που μας προτείνουν οι επικεφαλής των Εν Δράσει και τα δικηγορικά γραφεία που
διαφημίζουν να προσφύγουμε!!!
γ) Ο Πρόεδρος του Συλλόγου κατέθεσε ένορκη βεβαίωση ως μάρτυρας ενώπιον
συμβολαιογράφου, που χρησιμοποιήθηκε στη δίκη για να ενισχύσει περαιτέρω τα επιχειρήματα
και τις προτάσεις των δικηγόρων του Συλλόγου μας!!!
Όλα τα παραπάνω εμπεριέχονταν στη σχετική δικαστική απόφαση, δεν υπέπεσαν στην
αντίληψή τους;;;
Προκαλεί εντύπωση το ειδικότερο ενδιαφέρον που έχουν επιδείξει οι επικεφαλής των Εν
Δράσει τις τελευταίες ημέρες για τη συγκεκριμένη απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών που
όπως αναφέραμε αφορά πρωτοβουλία του Συλλόγου μας. Για την εξέλιξη των αγωγών που την
πρωτοβουλία έχουν αναλάβει οι ίδιοι και μάλιστα έχουν κατατεθεί από το 2015 δεν έχουν να
μας πουν τίποτα;;; Δεν υπάρχει άραγε κανένα νέο;;; Μας προξενεί εντύπωση που δεν έχει
υπάρξει δικαστική εξέλιξη ούτε για το Πρόγραμμα Μετεργασιακών Παροχών που εκδικάζεται στα
αστικά δικαστήρια (Πρωτοδικείο – Ειρηνοδικείο).
Αυτές τις απαντήσεις περιμένουμε και ας αφήσουν τις νομικές αμπελοφιλοσοφίες σχετικά με
την ξεκάθαρη για όλους απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών!!!
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

