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Σςνάδελθοι Σςνηαξιούσοι, 

Είλαη γλσζηό, πσο κεηά ηνλ Νόκν 3863/15/7/2010 (Αζθαιηζηηθό Λνβέξδνπ), 

ζύκθσλα κε λνκηθή γλσκνδόηεζε ηεο ηξάπεδαο, νη ζπλάδειθνί καο εδηθαηνύλην 

κεηωκέλεο θαηά πνιύ ηεο απνδεκίσζεο ηνπ Νόκνπ 3198/55. Αηπρώο, είρακε δύν 

απνθάζεηο πξωηόδηθε θαη εθεηεηαθή γηα ηελ ίδηα πεξίπησζε ζπλαδέιθνπ, πνπ 

δηθαίσλε ηελ παξαπάλσ γλσκνδόηεζε ε νπνία ζπλέδεε ηε κείωζε ηνπ ρξόλνπ 

πξνεηδνπνίεζεο γηα απόιπζε από 24 ζε 6 κήλεο, κε ηνπο κηζζνύο απνδεκίσζεο.  

Ο ΣΥΤΕ θαη νη εθπξόζωπνη ηεο Νέαο Σπλδηθαιηζηηθήο Ελόηεηαο από ηελ 

πξώηε ζηηγκή ηνλ Ινύιην ηνπ 2010, νπδέπνηε ζηακάηεζαλ ηελ δηεθδίθεζε ηνπ 

ζέκαηνο θαη κε ελέξγεηέο ηνπο κέζα θαη έμω από ηελ Βνπιή, ζπλέβαιαλ απνθαζηζηηθά 

λα δηεπθξηληζζεί πσο ε κείσζε ηνπ ρξόλνπ πξνεηδνπνίεζεο δελ ζπκπαξαζύξεη θαη ηνπο 

αληίζηνηρνπο κηζζνύο απνδεκίσζεο: Ρεηή αλαθνξά ζηελ εηζεγεηηθή έθζεζε ηνπ 

λόκνπ, έθδνζε ζρεηηθήο εγθπθιίνπ ηνπ Γ. Γξακκαηέα ηνπ ππνπξγείνπ εξγαζίαο κε 

αλαιπηηθή αλαθνξά ρξόλνπ πξνεηδνπνίεζεο θαη κηζζώλ απνδεκίωζεο, 

γλωκνδνηήζεηο εγθξίηωλ θαζεγεηώλ ζηα εξγαηηθά ζέκαηα (θ.θ. Καδάθνο θαη 

Λεβέληεο), πιήξεο δηεπθξίληζε ζηνλ πξόζθαην λόκν 4093/12 (3ν κλεκόλην) κε 

αθνξκή ηε λέα κείωζε ηνπ ρξόλνπ πξνεηδνπνίεζεο από ηνπο έμη κήλεο ζηνπο 

ηέζζεξηο, πωο νη κηζζνί απνδεκίωζεο δελ κεηώλνληαη.   

Έηζη κεηά από όια απηά θαη όπωο ήηαλε αλακελόκελν, ν αξκόδηνο εηζεγεηήο 

ζην ηκήκα ηεο Οι. ηνπ Α.Π. δέρζεθε πσο ε κείσζε ηνπ ρξόλνπ πξνεηδνπνίεζεο δελ 

κεηαβάιεη ηνπο κηζζνύο απνδεκίωζεο θαη εηζεγήζεθε ηελ αλαίξεζε ηεο εθεηεηαθήο 

απόθαζεο. Μεηά από ηελ εηζήγεζε απηή θαη όπωο είρε ζπκθωλεζεί, ην Γεληθό 

Σπκβνύιην ηεο ΤηΕ ηελ Παξαζθεπή 22/2/2013, έδσζε ην πξάζηλν θώο γηα ηελ 

εθθαζάξηζε θαη όιωλ ηωλ ζπλαδέιθωλ ηωλ νπνίωλ νη απνδεκηώζεηο εθθξεκνύλ.  

Σςνάδελθοι Σςνηαξιούσοι, 

Έλα ζεκαληηθό ζέκα πνπ αθνξνύζε εθαηνληάδεο ζπλαδέιθνπο, βξήθε ηελ ιύζε 

ηνπ. Είλαη εκθαλέο πωο κε ηελ γλώζε, ηελ εκπεηξία θαη ηελ επηκνλή, κπνξνύκε λα 

έρνπκε απνηειέζκαηα. Αηζηνδνμνύκε πσο κεηά ηηο εξρόκελεο εθινγέο ζηνλ Σύιινγό 

καο, ζε πιήξε θαη αξκνληθή ζπλεξγαζία κε ηνλ ΣΥΤΕ ζα είκαζηε ζε ζέζε λα 

εγγξάςνπκε ζειίδεο επηηπρηώλ θαη γηα ηα κεγάια ζέκαηα ησλ ζπληάμεώλ καο, ηνπ 

Τακείνπ Υγείαο θαη ησλ αλαγθαίσλ ξπζκίζεσλ ζηα δάλεηά καο. Σηνπο ζεκεξηλνύο 

ραιεπνύο θαηξνύο είκαζηε απνθαζηζκέλνη, ν Σύιινγνο Σπληαμηνύρσλ λα γίλεη ην ζπίηη 

πξνζηαζίαο ησλ ζπκθεξόλησλ όισλ ησλ κειώλ καο, εζηία αιιειεγγύεο, αμηνπξέπεηαο 

θαη πνιηηηζκνύ.   
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