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Προς: 

Εργαζόμενοι στο ΤΕΕ 

ΑΔΕΔΥ, Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

 

Απόφαση του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ, Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΠΤΙΚΗ  ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ  

ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΤΟΥ 13ου ΚΑΙ 14ου ΜΙΣΘΟΥ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΑΧ  

 

Οι εργαζόμενοιi στο ΤΕΕ με ιδιαίτερη πικρία αλλά και αγανάκτηση πληροφορηθήκαμε την απόφαση 

του Αρείου Πάγου  που αφορά στην δικαστική απόρριψη για τα επιδόματα που αντικατέστησαν το 

13ο και 14ο μισθό, δηλαδή τα δώρα των Χριστουγέννων, του Πάσχα και του επιδόματος αδείας. 

Η αρνητική απόφαση του Αρείου Πάγου ακολούθησε την αρνητική απόφαση στην Ολομέλεια του ΣτΕ 

και μαρτυρά, μέσα και από το (πολιτικό) σκεπτικό του τη συμμόρφωση της δικαιοσύνης με τις 

απαιτήσεις των κυβερνήσεων  ΣΥΡΙΖΑ, ΝΔ και της Τρόικας. Είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και 

εύγλωττα τα πρωτοσέλιδα του τύπου που προαναγγέλλουν την απόφαση αλλά και το σκεπτικό πριν 

ακόμη δημοσιευθεί (επισυναπτόμενο). 

Ο 13ος και 14ος μισθός, είναι καρπός αγώνα των εργαζομένων για πάνω από έναν αιώνα. Ακόμη και η 

κυβέρνηση της κατοχής αναγκάστηκε να αναγνωρίσει και να διατηρήσει τα δώρα των εορτών. 
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Η ευθύνες όμως για την αρνητική εξέλιξη δεν περιορίζονται στην Κυβέρνηση την Τρόικα και τη 

Δικαιοσύνη. 

Ευθύνες έχει και η ηγεσία της ΑΔΕΔΥ η οποία δεν κάλεσε σε διεκδικητικό αγώνα τους δημοσίους 

υπαλλήλους και με τη σιωπή του συνδικαλιστικού κινήματος διευκολύνθηκε η αρνητική δικαστική 

εξέλιξη. 

Ευθύνες έχουν όμως και όσες παρατάξεις της ΑΔΕΔΥ με διάφορα προσχήματα σιώπησαν 

περιορίζοντας τους εργαζόμενους απλά στην παθητική στάση μιας δικαστικής προσφυγής ή ακόμη 

χειρότερα τους απέτρεπαν ακόμη και από τη δικαστική προσφυγή διευκολύνοντας έτσι τις θέσεις της 

κυβέρνησης και της τρόικας. 

Ο ΣΕΤΕΕ προσπάθησε να ανατρέψει την παθητική στάση του συνδικαλιστικού κινήματος και κάλεσε 

σε κινητοποιήσεις (αρ. πρωτ.: 3833 – 28/2/2020) που ματαιώθηκαν εξαιτίας της αναβολής της 

εκδίκασης των αγωγών των συναδέλφων μας στο δικαστήριο, λόγω των μέτρων για την πανδημία. 

Οι εργαζόμενοι στο ΤΕΕ δηλώνουμε ότι δεν υποστέλλουμε τον αγώνα μας. 

 Απαιτούμε την επιστροφή των δώρων που αφορούν στο 13ο και 14ο μισθό και την αναδρομική 

απόδοση των περικοπών τους. 

 Ζητάμε να πραγματοποιηθεί ανοιχτή απολογιστική σύσκεψη της ΑΔΕΔΥ για αυτό το ζήτημα 

ώστε να ενημερωθούν οι εργαζόμενοι και να πάρουν συλλογικές αποφάσεις αγώνα. 

 

 

 

                                                           
i
Μετά την αρνητική εξέλιξη στον Άρειο Πάγο όλες οι σχετικές δίκες ΙΔΑΧ που εκκρεμούν δεν έχουν νόημα και θα 
ματαιωθούν.  
Όσοι από τους συναδέλφους  ΙΔΑΧ δεν είχαν δηλώσει παραίτηση από τη διεκδίκηση και πλήρωσαν για τη δίκη 
που ματαιώθηκε (15 € + ΦΠΑ/άτομο για την εκδίκασή της αγωγής παράσταση και προτάσεις- σύνολο δηλαδή 18,6 
ευρώ/άτομο), θα ενημερωθούν με άλλο email του ΣΕΤΕΕ  για τη διαδικασία επιστροφής του παραπάνω ποσού που 
κατέβαλλαν. 


