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Αθήνα 24 Μαΐου 2019
Αρ. Πρωτοκόλλου ΕΣΕΕ: 3622
Αρ. Πρωτοκόλλου ΣΕΕ: 12835 – 24/5/2019
Κοινοποίθςθ:
Εργαηόμενοι ςτο ΣΕΕ
Πρόεδρο ΣΕΕ & Μζλθ Δ.Ε.
Περιφερειακά Σμιματα ΣΕΕ
Γενικι Διεφκυνςθ ΣΕΕ, Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ ΣΕΕ
ΑΔΕΔΤ, Π.Ο..Ε.Τ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

ΑΠΟΦΑΗ ΣΟΤ Δ. ΣΟΤ ΕΣΕΕ ΓΙΑ ΣΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙ ΠΟΤ ΑΦΟΡΟΤΝ
ΣΟ ΣΟ 13Ο ΚΑΙ 14Ο ΜΙΘΟ ΣΩΝ ΔΗΜΟΙΩΝ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ
Απόφαση του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ, Πέμπτη 23 Μαΐου
Οι εργαηόμενοι ςτο ΣΕΕ με ιδιαίτερθ πικρία και αγανάκτθςθ πλθροφορθκικαμε τισ «διαρροζσ» που αφοροφν
ςτθν αρνθτικι απόφαςθ τθσ Ολομζλειασ του τΕ για τα επιδόματα που αντικατζςτθςαν το 13 ο και 14ο μιςκό,
δθλαδι τα δϊρα των Χριςτουγζννων του Πάςχα και του επιδόματοσ αδείασ.
Η ανατροπι τθσ κετικισ απόφαςθσ του Σ Σμιματοσ του τΕ από τθν Ολομζλεια του – αν επιβεβαιωκοφν οι
«διαρροζσ» - μαρτυρά τισ πιζςεισ τθσ κυβζρνθςθσ ΤΡΙΖΑ και τθσ Σρόικασ και τθ ςυμμόρφωςθ των δικαςτϊν με
τισ απαιτιςεισ τουσ.
Ο 13οσ και 14οσ μιςκόσ, είναι καρπόσ αγϊνων των εργαηομζνων για πάνω από ζναν αιϊνα. Ακόμθ και θ κυβζρνθςθ
τθσ κατοχισ αναγκάςτθκε να αναγνωρίςει τα δϊρα των εορτϊν.
Η ευκφνεσ όμωσ για τθν αρνθτικι εξζλιξθ δεν περιορίηονται ςτθν Κυβζρνθςθ τθν Σρόικα και τθ Δικαιοςφνθ.
Ευκφνεσ ζχει και θ θγεςία τθσ ΑΔΕΔΤ για το ότι δεν κάλεςε ςε διεκδικθτικό αγϊνα τουσ δθμοςίουσ υπαλλιλουσ
πάνω ςε αυτό το ηιτθμα.
Ευκφνεσ ζχουν και όςεσ παρατάξεισ με διάφορα προςχιματα ςιϊπθςαν περιορίηοντασ τουσ εργαηόμενουσ απλά
ςτθν πακθτικι ςτάςθ μιασ δικαςτικισ προςφυγισ ι ακόμθ χειρότερα τουσ αποκάρρυναν ακόμθ και από τθ
δικαςτικι προςφυγι ενιςχφοντασ τθν απογοιτευςθ.
Οι εργαηόμενοι ςτο ΣΕΕ δεν υποςτζλλουμε τον αγϊνα μασ.



Απαιτοφμε τθν επιςτροφι άμεςα και τθν αναδρομικι απόδοςθ του 13ου και 14ου μιςκοφ.
Ζθτάμε να πραγματοποιθκεί ανοιχτι απολογιςτικι ςφςκεψθ τθσ ΑΔΕΔΤ για αυτό το ηιτθμα ϊςτε να
ενθμερωκοφν οι εργαηόμενοι και να πάρουν ςυλλογικζσ αποφάςεισ αγϊνα.

