ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ 2012-13

Αγία Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2020

Ψηφίστηκε η διάταξη για την καταβολή των οφειλόμενων – δεδουλευμένων 2012-13

Συναδέλφισσες συνάδελφοι

Όπως είχαμε ενημερώσει στην ΓΣ της 17ης Δεκεμβρίου το Νομοσχέδιο με τίτλο :

«Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του
κορωνοϊού COVlD-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της
απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους οργανισμούς τοπικής
αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις»,

στο οποίο εντάχθηκε η ρύθμιση για την καταβολή των οφειλόμενων&nbsp; 2012 – 2013
-&nbsp; στο Άρθ. 64,
κατατέθηκε στη Βουλή στις
17/12/20, ψηφίστηκε χθες 21/12/20, αργά το βράδυ
στο Άρθρο 88&nbsp;
- και πλέον αποτελεί νόμο του κράτους.

Σύμφωνα με τον αναφερόμενο νόμο ισχύουν τα εξής :
Τα ποσά που οφείλονται στους συναδέλφους θα καταβληθούν ακέραια, χωρίς την περικοπή
που προβλεπόταν με τη διαδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού.
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Τα ποσά των οφειλόμενων είναι ακατάσχετα έναντι τυχόν οφειλών του δικαιούχου προς
το Δημόσιο, τις Τράπεζες ή άλλους.
Θα καταβληθούν σε όλους ανεξαιρέτως, δηλ. τακτικό προσωπικό με σύμβαση αορίστου
χρόνου, στους συνταξιούχους και σε όλους τους συναδέλφους που είχαν τότε σύμβαση
ορισμένου χρόνου.

Σήμερα το προεδρείο του Συλλόγου είχε τηλεδιάσκεψη με τον Ειδικό Διαχειριστή κ.
Χριστόφορο Σεφέρη και διευκρινίστηκαν τα παρακάτω:

Α . Όσοι δεν έχουν προσφύγει δικαστικά θα λάβουν τα οφειλόμενα ποσά άμεσα, μετά
από ενημερωτικό E mail, που θα τους στείλει αύριο 23/12/20 η Ειδική Διαχείριση με το
τελικό ποσό της οφειλής ( τα μικτά και τα καθαρά ) και στο οποίο θα πρέπει να
απαντήσουν ότι αποδέχονται τα ποσά, ώστε να γίνει η πίστωση στο λογαριασμό τους.

Β . Όσοι έχουν χάσει τα δικαστήρια και δεν έχουν κινήσει διαδικασία έφεσης υπάγονται
στην ίδια διαδικασία καταβολής με την προηγούμενη.

Γ . Όσοι έχουν ακόμη δικαστικές εκκρεμότητες πρώτου ή δεύτερου βαθμού πρέπει οι ίδιοι
ή οι δικηγόροι τους να προσκομίσουν επίσης στην Ειδική Διαχείριση το δικόγραφο
παραίτησης από τη γραμματεία του αρμόδιου δικαστηρίου.

Συναδέλφισσες συνάδελφοι
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Μια εκκρεμότητα οκτώ ετών και βασική διεκδίκηση του Σωματείου μας, όπως δείχνουν τα
πράγματα επιλύεται οριστικά με ένα ικανοποιητικό τρόπο.

Σε κάθε περίπτωση και για τη γρήγορη διεκπεραίωση της διαδικασίας, σας ενημερώνουμε
ότι ο Σύλλογος είναι έτοιμος να συνδράμει τα μέλη του, με κάθε μέσο συνδικαλιστικό ή
νομικό.

Καλές Γιορτές σε όλους !

Για το Δ.Σ.

O Πρόεδρος Γαβριήλ Κασιμάτης

Ο Γενικός Γραμματέας Ανδρέας Μαυρίδης.

3/3

