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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικράτειας (ΣτΕ), στη συνεδρίασή της
την Παρασκευή 17 Μαΐου 2019, σύμφωνα με δημοσιεύματα του Τύπου, αποφάσισε
και έκρινε Συνταγματικές της περικοπές των δώρων Πάσχα, Χριστουγέννων και
Επιδόματος Αδείας, δηλαδή του 13ου και 14ου μισθού των Δημοσιών Υπαλλήλων.
«Συμβαδίζοντας» το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας με τις εντολές των
δανειστών και τις μνημονιακές πολιτικές περί δήθεν «εκτροχιασμού» του
Κρατικού Προϋπολογισμού, πραγματοποιεί στροφή 180ο και αλλάζει προηγούμενη
απόφαση του ΣΤ΄ Τμήματος του ΣτΕ που είχε κρίνει Αντισυνταγματική την κατάργηση
του 13ου και 14ου μισθού των Δημοσίων Υπαλλήλων.
Δεν είναι η πρώτη φορά που το Ανώτατο Δικαστήριο της Χώρας κρίνει ως
Συνταγματικές μνημονιακές περικοπές και μειώσεις στους μισθούς των Δημοσίων
Υπαλλήλων μετά από προσφυγές της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Δεν μας
αιφνιδιάζει, ούτε μας εκπλήσσει η συγκεκριμένη απόφαση, απλά μας εξοργίζει γιατί
αποδίδεται Δικαιοσύνη μόνο όπως την εννοούν οι Τράπεζες, οι δανειστές και οι
κυβερνήσεις που εφαρμόζουν πιστά τις μνημονιακές πολιτικές και όχι οι Μισθωτοί, οι
Συνταξιούχοι, οι Άνεργοι και ο Ελληνικός Λαός γενικότερα.
Οι ευθύνες όλων των κυβερνήσεων που κατακρεούργησαν μισθούς και
συντάξεις είναι πολλές και μεγάλες. Μεγάλες είναι και οι ευθύνες της κυβέρνησης
ΣΥ.ΡΙΖ.Α. που παρά τα πανηγύρια για την δήθεν έξοδο της χώρας από την
επιτροπεία και τα μνημόνια, δεν νομοθετεί τις ανάλογες επιστροφές χρημάτων στους
μισθωτούς και τους συνταξιούχους που είδαν τις αποδοχές τους να περικόπτονται
δραματικά τα προηγούμενα χρόνια. Η πεισματική άρνηση επαναφοράς του 13ου και 14ου
μισθού στους Δημοσίους Υπαλλήλους, τους οδήγησε μαζικά στα Ελληνικά Δικαστήρια
για να διεκδικήσουν το αυτονόητο…, την αξιοπρεπή διαβίωση!
Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. βρίσκεται σε αναμονή της επίσημης έκδοσης της απόφασης
της Ολομέλειας του ΣτΕ, της οποίας το σκεπτικό θα μελετήσει και θα κινηθεί
ανάλογα ενημερώνοντας τους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Ταυτόχρονα, καλεί την κυβέρνηση να προχωρήσει σε άμεση Νομοθετική ρύθμιση
επαναφοράς των Δώρων Πάσχα, Χριστουγέννων και Επιδόματος Αδείας όπως
ίσχυαν πριν την κατάργησή τους.
Καλεί τέλος τους Εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση να βρίσκονται σε
αγωνιστική επαγρύπνηση, καθώς το επόμενο χρονικό διάστημα, αν η κυβέρνηση δεν
επαναφέρει τον 13ο και 14ο μισθό, θα ακολουθήσει τον μοναδικό δρόμο που γνωρίζει
πολύ καλά, τον μαζικό, διαρκή, συντονισμένο και δυναμικό αγώνα!
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