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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Η ΘΛΙΒΕΡΗ 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

 
Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

Μετά τη συνάντηση της ΑΔΕΔΥ με τον Υπουργό Οικονομικών κ. Τσακαλώτο, στην οποία 

παρίστατο και ο Πρόεδρος του Συλλόγου ως μέλος της, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα 

εξής: 

 

1ον) 13ος-14ος μισθός: 

Παρά τις μεγάλες πιέσεις οι οποίες ασκήθηκαν στον Υπουργό Οικονομικών, η στάση του ήταν 

ξεκάθαρη. Δεν μπορεί να δοθεί ο 13ος  και ο 14ος μισθός, λόγω οικονομικών αδυναμιών. Του 

ζητήθηκε, εφόσον η Κυβέρνηση επαίρεται ότι βγήκαμε από τα μνημόνια και μπαίνουμε στη 

κανονικότητα, να εφαρμοστεί η κανονικότητα με την επαναφορά των απολεσθέντων περικοπών. 

Επαναλαμβάνουμε ήταν ξεκάθαρα αρνητικός.  

Θετική θεωρούμε την απόφαση της ΚΕΔΕ στη κατεύθυνση στην οποία κινείται για τον 13ο κι 

14ο μισθό, θα ζητάγαμε και από τον Δήμαρχο Αθηναίων ή το Δημοτικό Συμβούλιο να κινηθεί 

σε μια παράλληλη πορεία, αλλά…τώρα μάλιστα. Αν θέλουν «ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα». 

Ο Σύλλογος καταθέτει για όλα του τα μέλη αίτηση μη παραγραφής των διεκδικήσεων, κάτι 

το οποίο έχει ζητήσει επανειλημμένως, εάν δε κάποιοι θέλουν να καταθέσουν και την αίτηση της 

ΑΔΕΔΥ για το ίδιο θέμα, είναι δική τους επιλογή. Ο Σύλλογος πάντως καταθέτει αίτηση μη 

παραγραφής.  

 

2ον) ΒΑΕ: 

Δόθηκε επιτέλους το πόρισμα για τα ΒΑΕ, το οποίο το κράταγαν ως επτασφράγιστο μυστικό. 

Τα ποσά τα οποία δίδονται συνολικά για τα ΒΑΕ σε όλους τους Κλάδους, είναι τα ίδια τα οποία 

δοθήκανε και την προηγούμενη χρονιά. Θα υπάρξουν εσωτερικές ανακατατάξεις και 

αναδιαρθρώσεις μεταξύ των Υπηρεσιών και των Φορέων (σύμφωνα με το πόρισμα), εάν δε 

αυξηθούν οι ειδικότητες ή τα μέλη τα οποία υπάγονται σε αυτή τη κατηγορία, τότε αυτονόητα 

προκύπτει μείωση του καταβαλλόμενου ποσού. 

 

3ον) Δάνεια: 

Δεν δόθηκε καμία σαφής απάντηση για το θέμα των δανείων, ούτε όσον αφορά τα επιτόκια, 

αλλά ούτε όσον αφορά και τον οποιοδήποτε διακανονισμό. Το παρέπεμψε στην επόμενη 

συνάντηση με την ΑΔΕΔΥ, αν και είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί δεκάδες χιλιάδες 

οικογένειες. 
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4ον) Ξεπάγωμα Κλιμακίων: 

Καμία απάντηση δεν δόθηκε για το ξεπάγωμα των Κλιμακίων 2016 & 2017, αν και κυρίως 

είναι ζήτημα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και το Υπουργείο Οικονομικών είναι 

συνεμπλεκόμενο. 

 

5ον) Συντάξεις: 

Το τοπίο παραμένει ομιχλώδες, με επανάληψη αυτών τα οποία κυκλοφορούν σε 

δημοσιογραφικό επίπεδο είτε από διάφορες εσκεμμένες ή μη διαρροές. Το μόνο ξεκάθαρο ήταν 

ότι η δαπάνη για τις συντάξεις θα μειωθεί από το 17% περίπου του ΑΕΠ στο 13,7% έως 14%, 

μέχρι το 2022. 

 

6ον) Προσλήψεις: 

Θα υπάρξει αναλογία 1:1, δηλαδή μία πρόσληψη προς μία αποχώρηση, από το 2019 μέχρι το 

2022, κάτι το οποίο αφήνει ακάλυπτα τα τεράστια κενά τα οποία έχουν δημιουργηθεί στις 

ανάγκες της Δημόσιας Διοίκησης.  

 

Αυτές ήταν κατά βάση οι απαντήσεις του Υπουργού Οικονομικών στα ζητήματα τα οποία 

του ετέθησαν, ενώ για την ένταξη στο Υπερταμείο του Πολιτιστικού μας πλούτου και 

περιουσιακών στοιχείων της Χώρας μας, ουδεμία απάντηση υπήρξε και το παρέπεμψε στην 

επόμενη συζήτηση.  

 

Πέραν αυτών, επειδή έχει δημιουργηθεί τεράστιο ζήτημα με το θέμα των δικαστικών 

προσφυγών για 13ο -14ο μισθό και την προβληματική ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ, σας 

ξεκαθαρίζουμε τα εξής: 

Οι αποφάσεις οι οποίες έχουν βγει σε πρώτο, αλλά και κάποιες σε δεύτερο βαθμό, αφορούν 

τους ΙΔΑΧ και μάλιστα σε μια περίπτωση με απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου θα 

καταβληθούν άμεσα τα χρήματα αν και η απόφαση είναι Πρωτόδικη. Κατά βάση οι αποφάσεις 

όμως είναι αποφάσεις Ειρηνοδικείων ή μονομελών Δικαστηρίων και δεν δημιουργούν 

δεδικασμένο. Απόφαση για τους Μονίμους υπάρχει μια μόνο Πρωτόδικη η οποία είναι θετική. 

Στον Δήμο Αθηναίων έχουνε εκδικαστεί κάποιες αγωγές για Αορίστου Χρόνου. Για τους 

Μονίμους όπως ξέρετε τα διαστήματα εκδίκασης είναι πάρα πολύ πιο μεγάλα από ότι για τους 

Αόριστου, διότι η Πρωτοδίκη απόφαση κρίνεται στο Τριμελές Πρωτοδικείο.  

Η βασική μας διεκδίκηση είναι σε Συνδικαλιστικό και σε Πολιτικό επίπεδο και ζητάμε 

πέραν της καταβολής των αναδρομικών να υπάρξει η επαναφορά στην μισθολογική 

κανονικότητα με την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Ο Σύλλογος όπως ξέρετε έχει 

προχωρήσει και σε αγωγή των Συναδέλφων που το επιθυμούσαν και όπως προαναφέραμε προχωρά 

και στη κατάθεση αίτησης περί μη παραγραφής η οποία θα γίνει εντός του επομένου τριημέρου.  

 

Μετακινήσεις: 
Συνεχίζει η Δημοτική Αρχή την πρωτοφανή της τακτική να συζητά και να ψηφίζει έναν 

καινούργιο Οργανισμό αγνώστου προελεύσεως και συντάξεως και συγχρόνως να τακτοποιεί 

τους ¨ανθρώπους της¨. Το δεύτερο κύμα των τοποθετήσεων, όπως το είχαμε προβλέψει, είναι 

έτοιμο ή θα έχει ήδη κοινοποιηθεί όταν θα διαβάζετε τη συγκεκριμένη ανακοίνωση. Έχει τεράστιο 

ενδιαφέρον, ποιοί τοποθετούνται πού και τα κριτήρια με τα οποία τους τοποθετούν. Θα 

επανέλθουμε άμεσα. 

 


