ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ν. 102
Επείγουσα ενημέρωση
σχετικά με την προσφυγή
για τη διεκδίκηση των αναδρομικών 13ου-14ου μισθού
Συναδέλφισσες-συνάδελφοι
Η ΔΟΕ με έγγραφό της στις 24/1 αναφέρει ότι:
«Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. εν όψει της επικείμενης συνεδρίασης της Ολομέλειας του Συμβουλίου της
Επικρατείας την 1η Φεβρουαρίου 2019, όπου θα συζητηθεί και θα κριθεί η αντισυνταγματικότητα ή
μη του ν. 4093/2012 καθώς η αναδρομικότητα των απαιτήσεων των εργαζομένων, αποφάσισε την
παράσταση και παρέμβασή του (εκπροσωπούμενο από τη νομική του σύμβουλο) στη διαδικασία.
Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 23ης Ιανουαρίου, ενημερωθήκαμε σχετικά από τη νομική
σύμβουλο και σας αποστέλλουμε και γνωμοδότησή της επί του θέματος (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ).
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. τονίζει, για μια ακόμη φορά, ότι η διεκδίκηση της επαναφοράς των
εισοδημάτων των εργαζομένων στην προ μνημονιακών περικοπών εποχή καθώς και της επιστροφής
σ’ αυτούς όλων των αποδοχών που τους στέρησαν οι πολιτικές σκληρής λιτότητας, αποτελεί,
πρωτίστως, αντικείμενο πολιτικής – συνδικαλιστικής διεκδίκησης και αγώνα.
Η δυνατότητα της άσκησης αγωγής, που σε αυτή τη φάση, σύμφωνα και με την ενημέρωση
της νομικής συμβούλου, φαίνεται να συγκεντρώνει σοβαρές πιθανότητες θετικής εξέλιξης, αποτελεί
ατομική απόφαση του κάθε συναδέλφου. Στην περίπτωση που επιλεγεί και αυτή η κίνηση, οι
συνάδελφοι θα πρέπει να προχωρήσουν άμεσα (και πάντως όχι αργότερα από τα μέσα Φεβρουαρίου)
στην κατάθεση της σχετικής αγωγής ώστε να αποφύγουν δυσάρεστους αιφνιδιασμούς από, τυχόν,
εσπευσμένη έκδοση της απόφασης του ΣτΕ που θα καταστήσει τις αγωγές τους άνευ αντικειμένου,
εξαιτίας της, πιθανότατης, εφαρμογής περιορισμένης αναδρομικότητας σε αυτούς μόνον που θα
έχουν ασκήσει αγωγές μέχρι τη δημοσίευσή της. Οι αγωγές μπορούν να ασκηθούν σε ομάδες μέχρι
και 49 μόνιμων συναδέλφων ενώ για τους αναπληρωτές δεν τίθεται αριθμητικός περιορισμός.»
ΕΠΟΜΕΝΩΣ:
Α. Οι συνάδελφοι/σσες που επιθυμούν πρέπει να προχωρήσουν άμεσα στην δικαστική
προσφυγή
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αναδρομικότητας σε αυτούς μόνο που θα έχουν ασκήσει αγωγές μέχρι τη δημοσίευση της
απόφασης.
Β. Η επιλογή για την προσφυγή είναι ατομική απόφαση του κάθε συναδέλφου. Είναι
αποδοχή και του ενδεχόμενου να χαθούν τα 25 ευρώ που θα δοθούν για την προσφυγή.
Γ. Ο Σύλλογός μας σας κοινοποιεί την πρόταση από το δικηγορικό γραφείο της νομικής
συμβούλου της ΔΟΕ, κ. Τσίπρα. Η πρόταση αυτή είναι: 25 ευρώ για κάλυψη της δικαστικής
δαπάνης για την δικαστική διεκπεραίωση της μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης,

και σε

περίπτωση επιτυχούς έκβασης ποσοστό 2 % επί του επιδικασθέντος χρηματικού ποσού (πλέον
Φ.Π.Α.). Για όσους και όσες συνάδελφοι/σσες επιθυμούν να συμμετάσχουν, ο Σύλλογος θα
αναλάβει τη συγκέντρωση των δικαιολογητικών και την παρακολούθηση της υπόθεσης.
Εννοείται ότι οποιοσδήποτε μπορεί να επιλέξει όποιο άλλο δικηγορικό γραφείο επιθυμεί.
Δ. Όσοι και όσες επιθυμούν να συμμετάσχουν στην προσφυγή αυτή πρέπει να διαβάσουν
πολύ προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες:
Ο Σύλλογος αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει και να παρακολουθεί τη διαδικασία ΜΟΝΟ ΓΙΑ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ. Εάν κάποιος/α δεν είναι μέλος του Συλλόγου πρέπει να εγγραφεί. Εάν δεν
επιθυμεί να εγγραφεί, αναλαμβάνει μόνος/η του την υπόθεση.
Λόγω του χρονικού περιορισμού (1η Φεβρουαρίου συνεδριάζει το ΣτΕ και η απόφαση θα
καθαρογραφεί σε σύντομο χρονικό διάστημα), η διαδικασία θα πρέπει να γίνει γρήγορα.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΟΝΙΜΟΥΣ απαιτούνται τα παρακάτω έγγραφα:
1-Το ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ (ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΗΣ) ΥΠΟΓΡΑΜΜΕΝΟ
σε δύο αντίγραφα (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ)
2-ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
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YΠΑΛΛΗΛΟΥ

(ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ).
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θα

πρέπει να γραφτεί ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης για τη ΜΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ (ΑΝ
ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ).
ΠΡΟΣΟΧΗ! ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΣΩΣΤΑ!!!
3-ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΜΗΝΑ (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019)
ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗ.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
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4-ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗ Δ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ότι ως ΜΟΝΙΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΔΕΝ
ΛΑΜΒΑΝΑΤΕ τα δώρα από το 2013 μέχρι σήμερα. (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ)

Κατόπιν συνεννόησης με τη Δ Διεύθυνση και για να επιταχυνθεί η διαδικασία, η
βεβαίωση επισυνάπτεται. Αυτή ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ και να την πάτε στη Δ
Διεύθυνση ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΗΣ Δ.
5-ΤΟ ΠΟΣΟΝ ΤΩΝ 25 ΕΥΡΩ (ΜΕΤΡΗΤΑ)
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ απαιτούνται τα παρακάτω έγγραφα:
1-ΤΟ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ (ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΗΣ) ΥΠΟΓΡΑΜΜΕΝΟ
σε δύο αντίγραφα (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ)
2-ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

ΣΗΜΕΙΩΜΑ

YΠΑΛΛΗΛΟΥ

(ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ).

Σε

αυτό

θα

πρέπει να γραφτεί ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης για τη ΜΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ (ΑΝ
ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ).
ΠΡΟΣΟΧΗ! ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΣΩΣΤΑ!!
3-ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΜΗΝΑ (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019)
ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΤΟ ΠΑΙΡΝΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗ Δ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
4- ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕΧΡΙ
ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΤΟ ΠΑΙΡΝΕΤΕ ΑΠΌ ΤΗ Δ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
5- ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΤΙ ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΑΤΕ ΔΩΡΑ ΑΠΟ ΤΟ 2013 ΚΑΙ ΜΕΤΑ (Η ΓΙΑ ΤΑ
ΕΤΗ/ΜΗΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ 2013 ΚΑΙ ΜΕΤΑ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΤΟ ΠΑΙΡΝΕΤΕ ΑΠΌ ΤΗ Δ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
6- ΤΟ ΠΟΣΟΝ ΤΩΝ 25 ΕΥΡΩ (ΜΕΤΡΗΤΑ)

ΟΛΑ αυτά θα πρέπει να παραδοθούν στα μέλη του ΔΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 5
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ το απόγευμα, για να προχωρήσει άμεσα η προσφυγή

Τα μέλη του ΔΣ θα βρίσκονται στο 4ο –Αγ. Ανδρέας Δημ. Σχ.(Κράτητος
και Αποστολάκη, στάση τραμ Αιγαίου)

από 6.30 μμ έως 9.00 μμ
για την παραλαβή δικαιολογητικών και χρημάτων.
(ΠΡΟΣΟΧΗ! παραλαβή ΔΕΝ θα γίνει άλλη ημέρα και ώρα)

