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Ανακοίνωση Νο 32 

 

Συναδέλφισσες , Συνάδελφοι 

Όπως σας είχαμε ενημερώσει τον Ιανουάριο του 2020 (7/1/2020) συζητήθηκε η 

έφεση της Τράπεζας κατά της απόφασης του Πρωτοδικείου Αθηνών (194/2019) με την 

οποία το δικαστήριο είχε απορρίψει τους ισχυρισμούς της Τράπεζας και είχε δικαιώσει τον 

συνάδελφο συνταξιούχο, κρίνοντας ότι το Πρόγραμμα Μετεργασιακών Παροχών 

θεωρείται συμβατική υποχρέωση της Τράπεζας προς του ασφαλισμένους της και 

επιδίκασε Δώρα και Επιδόματα Αδείας αναδρομικά από το 2013. Ως προς το μέρος του 

μερίσματος που αφορά σε  επικουρική σύνταξη  (ποσοστό 20%) το δικαστήριο είχε 

θεωρήσει ότι η Τράπεζα λειτουργεί ως φορέας κοινωνικής ασφάλισης και για το λόγο αυτό 

επιβάλλεται να εναρμονιστεί με την απόφαση του ΣτΕ. Επομένως όφειλε να καταβάλλει 

αναδρομικά από 10/6/2015.  

Δυστυχώς όμως κατά τη διάρκεια της αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων λόγω 

της υγειονομικής κρίσης του κορονοϊου εκδόθηκε η υπ΄αριθμ 2216/2020 απόφαση 

του Εφετείου Αθηνών η οποία αναιτιολόγητα απέρριψε ως νόμω αβάσιμη την αγωγή 

που εκδικάστηκε στις 7/1/2020!!!. 

Από μια απλή ανάγνωση της συγκεκριμένης απόφασης  του Εφετείου προκύπτει ότι:  

• Το δικαστήριο αντί να απαντήσει στους λόγους έφεσης όπως προβλήθηκαν ενώπιον 

του και αντίστοιχα να αποφανθεί αν οι παραδοχές της πρωτόδικης απόφασης 

ήταν ορθές ή εσφαλμένες υπερέβη την αρμοδιότητα του, σαν να δίκαζε άλλη 

αγωγή και έκρινε για ζητήματα που δεν είχαν τεθεί ουδέποτε ενώπιόν του, 

αγνοώντας τους εκατέρωθεν ισχυρισμούς των διαδίκων.  

• Το δικαστήριο ανάλωσε αρκετές σελίδες προκειμένου να αιτιολογήσει την κρίση του 

περί απόρριψης της επιστροφής της εισφοράς αλληλεγγύης του ν.3986/2011 στον 

συνταξιούχο, αίτημα όμως που δεν συμπεριλαμβανόταν στην αγωγή, δηλαδή η 

απόφαση έκρινε για αίτημα το οποίο δεν είχε υποβληθεί ενώπιον του 

δικαστηρίου!!!!! 
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• Το δικαστήριο δεν έκανε καμία αναφορά σχετικά με την αντισυνταγματικότητα 

της διάταξης του ν.4093/2012 που αποτελούσε την νομική βάση της αγωγής 

μας και δεν έλαβε υπόψη του την γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου της Τράπεζας 

στην οποία 5 Καθηγητές Πανεπιστημίου γνωμοδότησαν ότι με νομική  ασφάλεια η 

Τράπεζα της Ελλάδος θα μπορούσε και εξωδικαστικά να άρει τις περικοπές στις κύριες 

και επικουρικές συντάξεις που επιβλήθηκαν με τον  Ν. 4051/2012 και τον Ν. 4093/2012.  

 

Αποκορύφωμα όμως της προχειρότητας με την οποία αντιμετώπισε το δευτεροβάθμιο 

δικαστήριο την υπό κρίση υπόθεση αποτελεί το γεγονός ότι η απόφαση για να αιτιολογήσει 

την παντελώς εσφαλμένη κρίση του περί μη συμβατικής υποχρέωσης της Τράπεζας για 

καταβολή των επίδικων δώρων και επιδομάτων αδείας στην μετεργασιακή παροχή,  

έφθασε στο σημείο να αναφέρει ότι η ισχύς των ΣΣΕ 1948 και 1951 έχει παύσει 

από το έτος 2013 !!!!! παρά το ότι η Τράπεζα όχι μόνο δεν αμφισβήτησε την ισχύ 

των ΣΣΕ 1948 - 1951 αλλά αντίθετα την επιβεβαίωσε. 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Η απόφαση αυτή όπως διαπιστώσαμε αποτελεί πιστή αντιγραφή πρωτόδικης 

απόφασης που αφορά προσφυγή συνταξιούχου συναδέλφου που κατατέθηκε από άλλο 

δικηγορικό γραφείο στην οποία είχαν αναπτυχθεί ζητήματα που ενδεχόμενα δικαιολογούσαν 

τους εν λόγω ισχυρισμούς. Σημειώνεται ότι κατά τη συζήτηση της έφεσης δεν 

προσκομίστηκε από την Τράπεζα η συγκεκριμένη απόφαση!!!  

Ο Σύλλογός μας δεν θα αναλωθεί σε τυχόν θεωρίες συνομωσίας αλλά θα 

παραμείνει προσηλωμένος στο βασικό του σκοπό που είναι η δικαίωση των 

συναδέλφων στην δεδομένη κρίσιμη περίοδο. Άμεσα οι νομικοί σύμβουλοι του Συλλόγου θα 

δρομολογήσουν την άσκηση αναίρεσης  κατά της ως άνω κατάδηλης εσφαλμένης 

απόφασης.  

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 
Ο Πρόεδρος     Ο Γεν. Γραμματέας 

Ιωάννης Γοζαδίνος    Νικόλαος Αντωνόπουλος 
 


