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Ανακοίνωση Νο 49 

 

ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 

ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2216/2020 ΣΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ  
 

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες, 

Όπως σας είχαμε ενημερώσει και με προηγούμενη Ανακοίνωση μας (Νο 

32/20.5.2020), είχε προσδιοριστεί, για την 18 Μαΐου 2021, η συζήτηση ενώπιον του 

Αρείου Πάγου, της  αναιρέσεως συναδέλφου κατά της υπ΄ αριθμ. 2216/2020 απόφασης 

του Εφετείου Αθηνών, με την οποία απορρίφθηκε η αγωγή του για τα δώρα και 

επιδόματα αδείας στην επικουρική σύνταξη και στη μετεργασιακή παροχή. Με 

την απόφαση αυτή, το δικαστήριο κρίνοντας επί ζητημάτων που δεν είχαν τεθεί ενώπιόν 

του και  αγνοώντας παντελώς τόσο τους ισχυρισμούς του συναδέλφου όσο και της 

Τράπεζας, δεν έλαβε υπόψη του τις υπ’ αριθμ. 2287 και 2288/2015 αποφάσεις του 

Συμβουλίου της Επικρατείας, σχετικά με την αντισυνταγματικότητα της διάταξης του 

ν.4093/2012 που αποτελούσε τη βάση της αγωγής  μας,  ενώ έφθασε στο σημείο 

να αμφισβητεί την ισχύ των ΣΣΕ 1948 και 1951 κρίνοντας ότι έχει παύσει η ισχύς 

τους από το έτος 2013,  παρά το ότι η Τράπεζα μέσω του δικηγόρου της δεν 

αμφισβήτησε, στην παρούσα δίκη,  την ισχύ αυτών. 

Λόγω της κρισιμότητας των θεμάτων που θα συζητούνταν στη συγκεκριμένη 

εκδίκαση της αναίρεσης στον Άρειο Πάγο, οι νομικοί σύμβουλοι του Συλλόγου μας έκριναν 

ότι η γενικότερη συγκυρία, λόγω και της εκκρεμότητας αποφάσεων δικών σχετικών 

με το θέμα της συζήτησης σε συνδυασμό και με τις πρόσφατες αλληλοσυγκρουόμενες 

αποφάσεις (Πρωτόδικες και Εφετειακές) συνταξιούχων της Τράπεζας που αφορούν και  

θέματα που συμπεριλαμβάνονται στην αίτηση αναίρεσης, επέβαλε την αναβολή της 

συζήτησης. Κατόπιν όλων των ανωτέρω κατετέθη συναινετικό αίτημα ενώπιον 

του Αρείου Πάγου και ορίστηκε νέα συζήτηση για τις 22 Μαρτίου 2022.  

O Σύλλογος μας μένοντας πιστός στο σκοπό του, αυτόν της διαφύλαξης και 

προαγωγής των ασφαλιστικών συμφερόντων των μελών του, συνεχίζει τον αγώνα του 

με την απαραίτητη σοβαρότητα και σύνεση για την δικαίωσή τους. 

 
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

Ο Πρόεδρος     Ο Γεν. Γραμματέας 

Ιωάννης Γοζαδίνος    Νικόλαος Αντωνόπουλος 
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