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ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ 

ΝΕΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ  

(Αριθ. Αποφ. 262/26.2.2019) 

 

Συναδέλφισσες, 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 (262/26.2.2019) αφορά 

εβδομήντα συναδέλφους του κέντρου και της περιφέρειας και προβλέπει συγκεκριμένα: 

 Ως προς το μέρος του μερίσματος, που αφορά σε επικουρική σύνταξη δηλαδή 

ποσοστό 20% η εναγόμενη λειτουργεί ως φορέας κοινωνικής ασφάλισης και για το λόγο 

αυτό επιβάλλεται να εναρμονιστεί με την απόφαση του ΣτΕ. Επομένως οφείλει 

αναδρομικά επιδόματα στους ενάγοντες από τις 10/6/2015 μέχρι και το έτος 

2018. 

 Αναφορικά με το μέρος του μερίσματος που αφορά σε μετεργασιακή παροχή η 

εναγόμενη, όπως προαναφέρθηκε, μέχρι την 1/1/2013 κατέβαλε την εν λόγω παροχή 

και ως επίδομα εορτών και άδειας δηλαδή κατέβαλε ετησίως 14 μερίσματα, γεγονός, 

που όπως προαναφέρθηκε συνέβαινε από τότε που λειτουργούσε το Μ.Τ.Υ.Τ.Ε., χωρίς 

ουδέποτε να δηλωθεί ότι αποτελεί οικιοθελή παροχή αλλά με την πεποίθηση 

της συμβατικής δέσμευσης. Επομένως η διακοπή της καταβολής τους συνιστά 

παραβίαση συμβατικής υποχρεώσεως της εναγόμενης για την οποία πρέπει να 

αποζημιωθούν οι ενάγοντες ως προς τα ποσά της μετεργασιακής παροχής, που τους 

περιέκοψε η εναγόμενη για τα έτη 2013 έως 2018. 

Άλλη μια απόφαση έρχεται να απαντήσει στις πρόσφατες φαιδρές δικαιολογίες και 

απόψεις των επικεφαλής των Εν Δράσει τις οποίες προβάλουν στην ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
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τους 25/2/2019. Ταυτόχρονα η συγκεκριμένη απόφαση αναφέρει με απόλυτο και 

κατηγορηματικό τρόπο ότι «ουδέποτε το Πρόγραμμα Μετεργασιακών Παροχών  

δηλώθηκε ως οικιοθελής παροχή αλλά μόνον ως συμβατική υποχρέωση»!!! 

Αυτό που δεν μπορούν να καταλάβουν σίγουρα οι επικεφαλής των Εν Δράσει και όλοι 

οι αντισύλλογοι Επιστημονικού Προσωπικού που ταυτίζονται απόλυτα μαζί τους, είναι η 

υπεύθυνη και σοβαρή στάση που έχει κρατήσει ο Σύλλογός μας σε όλη αυτή τη 

δικαστική διαδικασία, χωρίς να χρησιμοποιεί την θεμιτή επιθυμία των συναδέλφων για 

την επιστροφή των χρημάτων τους, προβάλλοντας τις δικές τους συνδικαλιστικές 

επιδιώξεις!!! Πρακτική που εφαρμόζουν όλοι οι παραπάνω που αναφέραμε και 

δυστυχώς θεωρούμε ότι θα αποκαλυφθεί πολύ σύντομα από τις αποφάσεις των 

δικαστηρίων για δίκες που διεξάγουν οι ίδιοι αυτό το χρονικό διάστημα.  

Άρα λοιπόν μετά από όλα τα παραπάνω οφείλουμε να επισημάνουμε ότι δεν έχουμε 

κανένα απολύτως πρόβλημα ή αντιδικία με τον οποιοδήποτε δικηγόρο ή το οποιοδήποτε 

δικηγορικό γραφείο, το πρόβλημα εντοπίζεται στους εντολοδόχους που δίνουν ανάλογες 

εντολές ως πελάτες και στις σκοπιμότητες που υποκρύπτουν αυτές οι εντολές… 
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