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Ανακοίνωση Νο 6 

 

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ. 

ΝΕΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

(Αριθμ. Αποφ. 576/24.4.2019) 

 

Συναδέλφισσες  συνάδελφοι, 

 Άλλη μια θετική απόφαση δικαστηρίου για την καταβολή των Δώρων, των  

Επιδομάτων Αδείας και των αντίστοιχων αναδρομικών στην επικουρική 

σύνταξη και στο Πρόγραμμα Μετεργασιακών Παροχών,  έρχεται να 

προστεθεί στο σύνολο των αποφάσεων που το τελευταίο διάστημα έχουν εκδώσει 

τα δικαστήρια για τους συναδέλφους συνταξιούχους. Η συγκεκριμένη απόφαση 

(576/24.4.2019) αφορά ογδόντα οκτώ (88) συναδέλφους του κέντρου και της 

περιφέρειας και προβλέπει συγκεκριμένα:  

 Η εναγόμενη (Τράπεζα) έπρεπε, ως φορέας επικουρικής ασφάλισης να μην 

εφαρμόσει την αντισυνταγματική διάταξη του Ν 4093/12 και να μην περικόψει 

τα επιδόματα εορτών και αδείας   της επικουρικής σύνταξης, ενώ γενόμενου 

δεκτού του σχετικού ισχυρισμού της εναγόμενης (Τράπεζας), οι συνέπειες της 

αντισυνταγματικότητας θα επέλθουν μετά της υπ’ αριθμ. 2287/15 απόφασης 

της ολομέλειας του ΣτΕ. Συνεπώς η εναγόμενη  (Τράπεζα) οφείλει να καταβάλει 

σε έκαστο των εναγόντων  αναδρομικά από την 10/6/2015 έως και το 

έτος 2018. 

 Η καταβολή της  μετεργασιακής παροχής  με τη συγκεκριμένη μορφή, 

κατέστη  συμβατική υποχρέωση  της εναγόμενης (Τράπεζας) και η διακοπή 

της καταβολής τους (Δώρων, επιδομάτων αδείας) από την τελευταία συνιστά  

παραβίαση της ως άνω υποχρέωσής της. Συνεπώς η εναγόμενη οφείλει να 

καταβάλει σε έκαστο των εναγόντων τα αναδρομικά ποσά της μετεργασιακής 

παροχής για τα έτη  2013 έως και 2018. 

http://www.sste.gr/


Οφείλουμε να επισημάνουμε ότι στη συγκεκριμένη δικαστική απόφαση, εκτός 

όλων των παραπάνω θετικών αναφορών, γίνεται ειδικότερη μνεία στις 

εμπεριστατωμένες  προτάσεις που κατέθεσαν οι νομικοί σύμβουλοι του 

Συλλόγου μας καθώς και στην ένορκο βεβαίωση που κατέθεσε ως 

μάρτυρας σε συμβολαιογράφο ο Πρόεδρος του Σ.Σ.Τ.Ε., ώστε όλα τα 

αποδεικτικά στοιχεία να συντελέσουν στην έκδοση και της συγκεκριμένης θετικής 

απόφασης!!! 

Μετά τις τελευταίες θετικές εξελίξεις νομίζουμε ότι δεν υπάρχει πλέον 

κανένας συνάδελφος, ούτε και αυτοί που στην αρχή της διαδικασίας είχαν 

εκφράσει κάποιες επιφυλάξεις,  που να μην έχει αντιληφθεί την αναγκαιότητα 

αυτών των ενεργειών καθώς και τη σοβαρότητα και υπευθυνότητα που 

έχει επιδείξει ο Σύλλογός μας για την ευόδωση της συγκεκριμένης 

προσπάθειας. 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς  

Το Διοικητικό Συμβούλιο  

 


