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Ανακοίνωση Νο 4 

 

ΝΕΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ  

ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ  

(Αριθ. Αποφ. 517/17.4.2019) 
 

 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 Συνεχίζονται με την ίδια επιτυχία οι αποφάσεις των δικαστηρίων για την 

καταβολή  των Δώρων και των αντίστοιχων αναδρομικών στην Επικουρική 

σύνταξη και στο Πρόγραμμα Μετεργασιακών Παροχών. Η συγκεκριμένη απόφαση 

(517/17.4.2019) αφορά ενενήντα ένα (91) συναδέλφους του κέντρου και της 

περιφέρειας και προβλέπει συγκεκριμένα: 

 Κατά συνέπεια η περικοπή του επιδίκου μερίσματος αναφορικά με τα επιδόματα 

εορτών και αδείας κατά το μέρος που αφορά στο ποσοστό  20% της 

επικουρικής σύνταξης επί των συντάξιμων αποδοχών των εναγόντων, έγινε κατά 

παράβαση συγκεκριμένων συνταγματικών διατάξεων. Κατόπιν αυτών η εναγόμενη 

Τράπεζα υποχρεούται να καταβάλει στους ενάγοντες τα επιδόματα εορτών και 

αδείας επί της επικουρικής τους σύνταξης για τα έτη 2013, 2014, 2015, 2016, 

2017 & 2018 (συνολικά 6 έτη). 

Συνεπώς, τυγχάνει απορριπτέος ο ισχυρισμός της εναγόμενης (Τράπεζας) ότι υπέχει 

την σχετική υποχρέωση για το χρονικό διάστημα μετά την 10/6/2015, όταν και 

δημοσιεύθηκαν αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας. 

 

 Πέραν όμως της παράνομης μη καταβολής των επιδομάτων εορτών και αδείας της 

επικουρικής σύνταξης των εναγόντων, η εναγόμενη (Τράπεζα) ενεργώντας 

αντισυμβατικώς διέκοψε την καταβολή των επιδομάτων αυτών και στην 

Μετεργασιακή Παροχή η οποία αποτελεί πέραν της υποχρεωτικής επικουρικής 

σύνταξης ποσό, αμιγώς συμβατικού χαρακτήρα. Επομένως η εναγόμενη 

http://www.sste.gr/


Τράπεζα οφείλει σε καθένα από τους ενάγοντες τα συνολικά δικαιούμενα ποσά για 

το ίδιο χρονικό διάστημα (δηλαδή από το 2013 έως και το 2018). 

 

Οφείλουμε να επισημάνουμε ότι η συγκεκριμένη απόφαση του Ειρηνοδικείου έρχεται 

να ικανοποιήσει το συνολικό πλαίσιο των διεκδικήσεων του Συλλόγου μας και για 

πρώτη φορά να επιδικάσει αναδρομικά από το 2013 όχι μόνο στο Πρόγραμμα 

Μετεργασιακών Παροχών αλλά και στην Επικουρική σύνταξη. Οι προηγούμενες 

αποφάσεις είχαν επιδικάσει αναδρομικά στην επικουρική σύνταξη από τις 10/6/2015 και 

μετά, με το σκεπτικό ότι η Τράπεζα λειτουργεί ως φορέας κοινωνικής ασφάλισης και για το 

λόγο αυτό επιβάλλεται να εναρμονιστεί στα αναδρομικά της  επικουρικής 

σύνταξης με την απόφαση του ΣτΕ. 

 

Μετά τα παραπάνω αποδεικνύεται εμπράκτως ότι η υπεύθυνη και σοβαρή στάση 

που επιδεικνύει  ο Σύλλογος μας σε όλη αυτή τη δικαστική διαδικασία έχει αρχίσει να 

αποδίδει «καρπούς», καθ ότι οι προσφυγές των συναδέλφων δικάζονται σε σύντομο 

χρονικό διάστημα και οι αποφάσεις των δικαστηρίων διασφαλίζουν με τον καλύτερο 

τρόπο τις επιδιώξεις μας και τα συμφέροντα μας. 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς  

Το Διοικητικό Συμβούλιο  

 


