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ΑΝΑΚΟΘΝΩΗ
Αγαπεηέ πλάδειθε ζηα πιαίζηα ηεο ελεκέξσζεο ζνπ γηα ηελ
δηεθδίθεζε ησλ αλαδξνκηθώλ δώξσλ ενξηώλ θαη αδείαο ππελζπκίδνπκε ηα εμήο:
Α. Όπσο είλαη γλσζηό, κε ηηο ππ' αξηζ. 2626-2635/2018 απνθάζεηο ηνπ
Σ' Σκήκαηνο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο (επηακεινύο ζπλζέζεσο), θξίζεθε σο
αληηζπληαγκαηηθή ε πεξηθνπή ησλ δώξσλ ενξηώλ θαη άδεηαο κε ηνλ Ν.4093/2012.
πγθεθξηκέλα, ε απόθαζε αθνξά δηθαζηηθνύο ππαιιήινπο θαη θξίλεη
αληηζπληαγκαηηθή ηελ πεξηθνπή ησλ δώξσλ ζην πνζό πνπ είραλ δηακνξθσζεί κέρξη
ηόηε (500 επξώ δώξν Υξηζηνπγέλλσλ, 250 επξώ δώξν Πάζρα θαη 250 επξώ επίδνκα
αδείαο), εμεηάδνληαο ην λνκηθό πιαίζην πνπ ίζρπε θαηά ην ρξόλν εθείλν, ήηνη 2012
έσο 2015. Λόγσ όκσο ηεο κεγάιεο ζπνπδαηόηεηαο ηνπ δεηήκαηνο, ε απόθαζε
παξαπέκπεη ην δήηεκα ζηελ Οινκέιεηα, ε νπνία αλακέλεηαη λα ζπλεδξηάζεη εληόο
ηνπ Φεβξνπαξίνπ γηα λα θξίλεη νξηζηηθά επ' απηώλ.
Β. Παξάιιεια επηζεκαίλνπκε όηη έρεη ηεζεί ελώπηνλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο
Δπηθξαηείαο ην δήηεκα ηεο ζπληαγκαηηθόηεηαο ηνπ λένπ κηζζνινγίνπ ησλ ελζηόισλ
(Ν.4472/2017) πνπ ίζρπζε αλαδξνκηθά από 1.1.2017, όπνπ ηίζεηαη θαη ην ζέκα ηεο
αλππαξμίαο κε ην λέν κηζζνιόγην, δώξσλ ενξηώλ θαη άδεηαο.
Γ. Σαπηόρξνλα δελ κπνξεί λα αγλνεζεί ε ηάζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο
Δπηθξαηείαο λα πεξηνξίδεη ην αλαδξνκηθό απνηέιεζκα ησλ απνθάζεώλ ηνπ ιόγσ ηνπ
κεγάινπ δεκνζηνλνκηθνύ θόζηνπο πνπ απηέο επηθέξνπλ.
Ζ Οκνζπνλδία καο, ε νπνία πξν ηεο έθδνζεο ησλ αλσηέξσ απνθάζεσλ
είρε ζπζηήζεη πξνζεθηηθέο θηλήζεηο γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ αμηώζεσλ ρσξίο θόζηνο,
παξαθνινπζεί ζηελά ηηο δηθαζηηθέο εμειίμεηο ζην θξίζηκν απηό ζέκα.
Ήδε ελόςεη ηεο έθδνζεο ησλ απνθάζεσλ ηνπ Σκήκαηνο γηα ηα Γώξα
ζηελ εθπλνή ηνπ 2018 θαη ηεο αλακνλήο εληόο ηνπ 2019 ησλ δηθαζηηθώλ απνθάζεσλ
ηνπ αλώηαηνπ Γηθαζηεξίνπ επί ησλ δύν απηώλ δεηεκάησλ πνπ αιιεινζπλδένληαη
(δώξα - λέν κηζζνιόγην), ε Οκνζπνλδία ζα εμεηάζεη ηε ζηάζε ηεο ζην επηθείκελν
Γηνηθεηηθό πκβνύιην θαη ζα ιεθζνύλ απνθάζεηο ώζηε λα δνζνύλ ζπγθεθξηκέλεο
θαηεπζύλζεηο κε ππεπζπλόηεηα θαη ζνβαξόηεηα, όπσο πξάηηεηαη κέρξη ζήκεξα.
Σέινο γηα λα απαληήζνπκε ζηελ παξαπιεξνθόξεζε , ΣΟΝΘΖΟΤΜΕ ΜΕ
ΚΑΘΕ ΤΠΕΤΘΤΝΟΣΗΣΑ, όηη κπνξεί νη απνθάζεηο ησλ Πξσηνδηθείσλ γηα πνζά
κέρξη 3.000 επξώ πνπ αθνξνύλ ζε απνδνρέο ππαιιήισλ λα κελ πξνζβάιινληαη κε
έθεζε, ΑΛΛΑ όπσο είλαη δηθνλνκηθά επηβεβιεκέλν νύησο ή άιισο όια ηα θαηώηεξα
δηθαζηήξηα αλακέλνπλ ηελ έθδνζε απνθάζεσλ ηνπ Αλώηαηνπ Γηθαζηεξίνπ γηα ηα
λνκηθά δεηήκαηα πνπ ηίζεληαη.

ΓΘΑ ΣΟΝ ΛΟΓΟ ΑΤΣΟ ΚΑΘ ΔΕΝ ΕΘΕΠΡΑΞΕ ΚΑΝΕΝΑ Ω ΗΜΕΡΑ
2.500 ευρώ.
ΓΖΛΑΓΖ, ε εθδίθαζε ησλ ζρεηηθώλ ππνζέζεσλ δελ αλακέλεηαη λα
μεθηλήζεη πξηλ ηελ ακεηάθιεηε επίιπζε ησλ λνκηθώλ δεηεκάησλ από ην Αλώηαην
Γηθαζηήξην πνπ εθηηκάηαη ζηα ηέιε ηνπ 2019.
πλάδειθε γηα αθόκε κηα θνξά επηθνηλσλνύκε καδί ζνπ ππεύζπλα κε κόλν
ζθνπό ηελ δηαζθάιηζε ησλ δηθαησκάησλ θαη αμηώζεσλ ησλ ελ ελεξγεία
ζηξαηησηηθώλ, κε ην ειάρηζην δπλαηό θόζηνο.
Ακέζσο κεηά ηελ δηελέξγεηα ηνπ Γ.. ηεο 26-1-19 ηεο Οκνζπνλδίαο, ζα
δεκνζηεπζνύλ επίζεκα ζηνλ ηζόηνπν ηεο ΠΟΜΔΝ νη νδεγίεο γηα ηηο ηξέρνπζεο
δηεθδηθήζεηο ησλ ελ ελεξγεία ηξαηησηηθώλ.
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