ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για τη διεκδίκηση του 13ου και 14ου Μισθού
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
Με αφορμή τη δημόσια συζήτηση και τα δημοσιεύματα, σχετικά με δικαστικές αποφάσεις
που δικαιώνουν εργαζόμενους των ΟΤΑ (ΙΔΑΧ) που προσέφυγαν στα πολιτικά δικαστήρια
(ειρηνοδικεία και όχι διοικητικά που αφορούν τους δημόσιους υπαλλήλους και είναι ιδιαίτερα
χρονοβόρα) για την παράνομη περικοπή του 13ου και 14ου μισθού, οφείλουμε να διευκρινίσουμε τα
εξής:
1. Οι συγκεκριμένες αποφάσεις, δικαιώνουν σε πρώτο βαθμό την αναδρομική
απόδοση των 13ου και 14ου μισθού, με το αιτιολογικό: ότι ένα μισθολογικό δικαίωμα, μπορεί
να περικόπτεται, κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες, αλλά όχι να καταργείται, καθ’ ότι αυτό ορίζεται ως
αντισυνταγματικό.
2. Στην πλειονότητά τους, οι παραπάνω υποθέσεις έχουν παραπεμφθεί σε
δεύτερο βαθμό, ΕΚΤΟΣ από τις περιπτώσεις ορισμένων Δήμων, καθώς για τους αιρετούς της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δεν ισχύει, με πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση, η υποχρέωση προσφυγής σε
δεύτερο βαθμό για εργασιακά ζητήματα.
3. H ΑΔΕΔΥ εξέδωσε ανακοίνωση και σχετική γνωμοδότηση σύμφωνα με την
οποία συστήνει ψυχραιμία και αναμονή των αποφάσεων σε δεύτερο βαθμό. Το υπόδειγμα
αίτησης που απεστάλη, αφορά τους εργαζόμενους, που εν όψει της μακροχρόνια δικαστικής
διερεύνησης, θα ήθελαν να εξασφαλίσουν τη μη παραγραφή αυτών των ποσών. Η παραγραφή
ενημερώνουμε ότι έχει βάθος διετίας για τους εν ενεργεία ενώ για τους συνταξιούχους πενταετία.
Σύμφωνα με τα παραπάνω καλούμε όλους τους Πρωτοβάθμιους Συλλόγους να
ενημερώσουν τα μέλη τους για τις εξελίξεις αυτές και να ακολουθήσουν τις οδηγίες της
ΑΔΕΔΥ η οποία στην ανακοίνωσή της συστήνει ψυχραιμία και τη μη αναγκαιότητα
καταφυγής σε δικηγορικά γραφεία μέχρι την εκδίκαση σε δεύτερο βαθμό.
Παράλληλα καλούμε την κυβέρνηση να λάβει την πολιτική απόφαση για την
επιστροφή των κλεμμένων μας μισθών και να μην αφήσει τους συναδέλφους/σες να
ταλαιπωρούνται σε ατέρμονες δικαστικές διαμάχες
Οι
μνημονιακές
πολιτικές
μέσω
των
σκληρών
δημοσιονομικών
μέτρων
δημιούργησαν τεράστια πλήγματα τόσο στα εργασιακά-ασφαλιστικά όσο και στις απολαβές μας
που είδαμε να συρρικνώνονται μέχρι και 55%. Στη νέα μεταμνημονιακή περίοδο που
ανοίγεται μπροστά μας, μέσα από τις συλλογικές μας διαδικασίες και τις αγωνιστικές
μας δράσεις θα διεκδικήσουμε όσα στερηθήκαμε εμείς και οι οικογένειές μας.

Ο αγώνας συνεχίζεται με δύναμη και αποφασιστικότητα για τη Νίκη.
Αθήνα 18.10.2018

