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Ανακοίνωςθ περί μθ παραγραφισ του 13ου και 14ου μιςκοφ 

υναδζλφιςςεσ,  ςυνάδελφοι, 

Πριν λίγεσ θμζρεσ, το Μονομελζσ Πρωτοδικείο Θεςςαλονίκθσ με τθν υπ’ αρικμ. 3037/2018 απόφαςθ ζκανε δεκτι 

προςφυγι ςυνταξιοφχου του ΙΚΑ, ςτθριηόμενο ςτισ 2287-2090/2015 αποφάςεισ του ΣΕ, και επιδικάηει ςτο Δθμόςιο 

να επιςτρζψει τισ μνθμονιακζσ κρατιςεισ και τα δϊρα. Η κυβζρνθςθ αμζςωσ ζδωςε εντολι ςτον ΕΦΚΑ και ΕΣΕΑΠ 

να αςκιςουν ζφεςθ κατά τθσ απόφαςθσ του Πρωτοδικείου Θεςςαλονίκθσ. Ζτςι κα ακολουκιςει ζνασ μακροχρόνιοσ 

αγϊνασ μζχρι να τελεςιδικιςει θ όποια απόφαςθ. Ακόμθ και τότε θ κυβζρνθςθ δεν υποχρεϊνεται να εφαρμόςει τισ 

κετικζσ αποφάςεισ που πικανόν κα εκδοκοφν. Όπωσ ςυμβαίνει τϊρα που δεν εφαρμόηει τισ αποφάςεισ του 

Ανϊτατου Δικαςτθρίου. Η απόφαςθ του Πρωτοδικείου Θεςςαλονίκθσ είναι θ αφορμι για να ςτθκεί μία φάμπρικα 

από τα δικθγορικά γραφεία που καλοφν τουσ εργαηόμενουσ και τουσ ςυνταξιοφχουσ να τρζξουν να κάνουν αγωγζσ 

ςτα δικαςτιρια, όπωσ ςυνζβθ ςτο παρελκόν με τα 176 ευρϊ. 

Σο Δ τθσ Αϋ ΕΛΜΕ Αχαΐασ, αφοφ ςυηιτθςε το κζμα κεωρεί ότι αυτοφ του είδουσ θ διεκδίκθςθ μπορεί να 

καταντιςει ζωσ και γελοία, αφοφ οι εφαρμοςτικοί νόμοι των μνθμονίων είναι όλοι εδϊ. Σα ποςά που διεκδικοφνται 

νομικά είναι τεράςτια, αγϊνεσ πολιτικοί ι ςυνδικαλιςτικοί δεν οργανϊνονται και τζλοσ, οι όποιεσ δικαςτικζσ 

δικαιϊςεισ ζχουν αποδοκεί μζχρι τϊρα, ζχουν ριτρα: «όταν και εάν τα οικονομικά του κράτους το επιτρζψουν». 

Φυςικά το κράτοσ και οι κυβερνιςεισ εξαντλοφν όλα τα ζνδικα μζςα καλλιεργϊντασ ταυτόχρονα αυταπάτεσ ότι οι 

χαμζνεσ απϊλειεσ αποτελοφν υπόκεςθ των δικαςτθρίων και όχι του κινιματοσ. Σα χριματα που μασ ζχουν πάρει 

αποτελοφν μαηί με τθ τεράςτια φορολθςτεία τθ βάςθ τθσ δθμιουργίασ των γνωςτϊν ματωμζνων πλεοναςμάτων 

που ζχουν ςχεδιαςτεί να τρζξουν για πολλζσ δεκαετίεσ. Γι’ αυτό και δεν πρόκειται να επιςτραφοφν λεφτά με 

δικαςτικά μζςα. Μόνο με πειςματικοφσ, ςυντονιςμζνουσ αγϊνεσ όλων των εργαηομζνων, μόνο με τθ διεκδίκθςθ 

τθσ ικανοποίθςθσ του ςυνόλου των αναγκϊν μασ, ςτθν πορεία για τθν ανατροπι των αντιλαϊκϊν πολιτικϊν, 

μποροφν να κερδθκοφν και κάποια τζτοια επί μζρουσ μζτρα ανακοφφιςθσ... 

Θυμίηουμε ότι για το απλό αίτθμα τθσ επιςτροφισ του μιςκολογικοφ χρόνου (2016 και 2017, δθλαδι τθσ 

επιςτροφισ 1 ΜΚ που κόπθκε από 1.1.2016) και που διεκδικοφν πλζον όλεσ οι ομοςπονδίεσ του δθμοςίου και θ 

ΑΔΕΔΤ, «δεν ιδρώνει το αυτί» κανενόσ υπουργοφ και φυςικά των μνθςτιρων αυτισ τθσ «κανονικότθτασ».  Η 

διεκδίκθςθ τθσ κάλυψθσ των μιςκολογικϊν απωλειϊν πρζπει να γίνει υπόκεςθ του ωματείου, κάκε 

εργαηόμενου. Κανείσ ςυμβιβαςμόσ με τθν λογικι «ότι ζγινε – ζγινε», οφτε με τισ αυταπάτεσ ότι θ όποια 

ανάκαμψθ τθσ οικονομίασ κα φζρει από μόνθ τθσ πίςω απϊλειεσ, μιςκοφσ και δικαιϊματα. Η λφςθ βρίςκεται 

ςτα χζρια μασ. Βρίςκεται ςτον πολιτικό, ταξικό, αγϊνα. 

Σο Δ τθσ Α ΕΛΜΕ Αχαΐασ κατανοεί τόςο τθν ανάγκθ των ςυναδζλφων, όςο και τθν αγωνία τουσ. Γι αυτό, παρότι 

κεωρεί τθν δικαςτικι διεκδίκθςθ ωσ απάτθ ι ουτοπία, προτείνει ςε όςουσ ςυναδζλφουσ επιμζνουν να 

διεκδικιςουν τα αναδρομικά με δικαςτικό τρόπο, α) να μθν εμπιςτευτοφν δικθγόρουσ και γραφεία που 

κθςαυριηουν ςε ανάλογεσ περιπτϊςεισ και β) να πρωτοκολλθςουν ςτθν ΔΔΕ το επιςυναπτόμενο ζγγραφο, το οποίο 

είναι αρκετό. 

Όλοι ςυςπειρωμζνοι ςτα πρωτοβάκμια ςωματεία και προετοιμαςία για μεγάλουσ αγϊνεσ διεκδίκθςθσ 

Για το Δ. . 
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