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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

 

Συνάδελφοι, 

Αντιλαμβανόμενοι το ενδιαφέρον όλων μας για τις εξελίξεις στο θέμα της 

διεκδίκησης του 13
ου

 και του 14
ου

 μισθού επισυνάπτουμε το σχετικό δελτίο τύπου 

της ΑΔΕΔΥ και παρακαλούμε τις ΕΤΥ να ενημερώσουν τα μέλη τους: 

   

Αθήνα, 01.02.2018 

  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΔΕΔΥ 

  

Εκδικάστηκε σήμερα στο ΣτΕ η υπόθεση για τον 13ο και τον 14ο μισθό 

  

Εκδικάστηκε σήμερα από το Συμβούλιο της Επικρατείας η υπόθεση που 

αφορούσε στο 13ο και 14ο μισθό των Δημοσίων Υπαλλήλων, που περικόπηκαν 

με τον Ν4093/12. 

Ως γνωστόν η υπόθεση εισήχθη στην ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ του ΣτΕ, ύστερα από την 

απόφαση του ΣΤ΄ Τμήματος, που έκρινε αντισυνταγματικές τις διατάξεις του 

Ν4093/12, με τις οποίες καταργήθηκε εντελώς ο 13ος και ο 14ος μισθός. 

Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ., όπως σας είχε ενημερώσει, έκανε σήμερα νομική παρέμβαση στο 

ΣτΕ, αφού το θέμα αφορά το σύνολο των Δημοσίων Υπαλλήλων. 

Η απόφαση αναμένεται να εκδοθεί στο προσεχές διάστημα. 

Ως συνήθως οι αποφάσεις του ΣτΕ δημοσιεύονται σε χρόνο τεσσάρων έως έξι 

μηνών. Αν, όμως, κρίνουμε από την ταχύτητα με την οποία προσδιορίστηκε η 

δίκη στην ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ του ΣτΕ φαίνεται ότι ο χρόνος δημοσίευσης θα είναι 

συντομότερος και εντός των πλαισίων που η νομική γνωμοδότηση της 

Α.Δ.Ε.Δ.Υ. προσδιόρισε.  

  

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 
  

Επισημαίνουμε ότι η εισηγήτρια του θέματος εξέφρασε θετική εισήγηση 

αιτούμενη να κριθούν αντισυνταγματικές οι περικοπές του Ν.4093/12. 



Συμπληρωματικά, προς ενημέρωσή σας, παραθέτουμε πλαίσιο απαντήσεων σε 

συνήθη ερωτήματα σχετικά με τη διεκδίκηση του δώρων και των επιδομάτων: 

 Η ΑΔΕΔΥ έχει ζητήσει συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών, κο Τσακαλώτο 

επιδιώκοντας να επιτύχει νομοθετική επίλυση του ζητήματος, κατ’ αναλογία με την 

τακτοποίηση των θεμάτων των ενστόλων. Μέχρι σήμερα το αίτημα δεν έχει 

ικανοποιηθεί, εντούτοις η ΑΔΕΔΥ θα επιμείνει να δοθεί λύση με πολιτική απόφαση. 

 Η ΑΔΕΔΥ, όπως και οι δευτεροβάθμιες και πρωτοβάθμιες Οργανώσεις δεν έχουν 

το δικαίωμα να ασκήσουν αγωγή ως διάδικοι, όμως για τη διευκόλυνση των 

συναδέλφων τα συνδικαλιστικά όργανα μπορούν να αναλάβουν συντονιστική δράση, 

ώστε να ασκηθούν ομαδικές αγωγές  για τη μείωση του κόστους. 

 Ο αγωγές πρέπει να ασκηθούν μέχρι τη δημοσίευση της απόφασης του ΣτΕ, δηλαδή 

μέχρι τις 15.03.19 και 30.03.19. Αν και ο συνήθης χρόνος δημοσίευσης μιας 

απόφασης είναι περί τους 6 μήνες, επειδή στη συγκεκριμένη περίπτωση η όλη 

διαδικασία κινείται ταχύτητα και πιθανολογείται η έκδοση της απόφασης εντός του 

Μαρτίου, είναι προτιμότερο να δράσουμε έγκαιρα. 

 Η κήρυξη των διατάξεων ενός νόμου ως αντισυνταγματικών είναι καταρχήν 

αναδρομική και αφορά όλους τους θιγόμενος και όχι μόνο τους ενάγοντες, όμως το 

Στε από το 2014 και μετά, όταν επιλαμβάνεται υποθέσεων που αφορούν τη λήψη 

δημοσιονομικών μέτρων που επηρεάζουν μεγάλες κατηγορίες υπαλλήλων, κάνει 

χρήση μιας εξαιρετικής δυνατότητας σύμφωνα με την οποία, η διάταξη κρίνεται ως 

αντισυνταγματική από τη δημοσίευση της απόφασης και όχι αναδρομικά. 

 Η απόφαση του ΣτΕ είναι δεσμευτική για την κυβέρνηση. 

 Με την υποβολή των αιτήσεων προς την αρμόδια ΓΔΟΥ εντός του 2018 διεκόπη η 

παραγραφή για τα δυο προηγούμενα έτη, εντούτοις, ανεξαρτήτως της διετούς 

παραγραφής, υπάρχει η δυνατότητα να αναζητηθούν οι περικοπείσες αποδοχές σε 

βάθος πενταετίας. 

 

 

 


