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Προς:  Τους εκπαιδευτικούς των Σχολείων μας 
Θέμα: Ενημέρωση για την εκδίκαση των εργατικών διαφορών σχετικών με τα νέα Μ.Κ. και 

το  Δώρο Πάσχα 2014 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

Συνάδελφοι, 

Την Τρίτη 13 Μαΐου 2014 έγινε, τελικά, η εκδίκαση των εργατικών μας διαφορών με 

την Φ.Ε. (για τη μη καταβολή των αναδρομικών ποσών λόγω χορήγησης νέων Μ.Κ. και την 

μη καταβολή του Δώρου Πάσχα 2014).  Η εκδίκαση της εργατικής διαφοράς για τα Μ.Κ., 

έγινε τη συγκεκριμένη ημερομηνία μετά από τη μεσολάβηση δύο αναβολών, που είχαν 

ζητηθεί από τους Δικηγόρους και των δύο πλευρών, εναλλάξ, λόγω σοβαρών έκτακτων 

κωλυμάτων τους. Η πρώτη ημερομηνία εκδίκασης ήταν τη Μ. Δευτέρα  14 Απριλίου 2014 

και η δεύτερη την Παρασκευή 2 Μαΐου 2014. Τη δεύτερη ημερομηνία είχε ορισθεί να γίνει 

την ίδια ημέρα και η εκδίκαση για τη μη καταβολή του Δώρου του Πάσχα 2014. 

Η εκδίκαση έγινε παρουσία της Επιθεωρήτριας Εργασίας κ. Φ. Μπαμπαλή. 

Παρέστησαν από τα δύο Δ.Σ. των εκπαιδευτικών του (Σ.Κ.Φ.Ε. και  Σ.Δ.Ν.Φ.Ε.) οι δύο 

Πρόεδροι, κ. Αρχοντούλα Σαββιδάκη και κ. Νίκος Γρατσίας, μαζί με την κ. Αικατερίνη Λαϊνά, 

συνεργάτιδα του Νομικού μας Συμβούλου Καθηγητή κ. Γ. Κατρούγκαλου. Από τη μεριά της 

Φ.Ε. παρέστησαν ο Νομικός Σύμβουλος της Φ.Ε. κ. Γεώργιος Καθάρειος, ο Προϊστάμενος 

Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, κ Κων/νος Ξύστρας και η Προϊσταμένη της 

μισθοδοσίας της Φ.Ε., κ Φαίδρα Μοσχόβου. 

Συζητήθηκε πρώτα η καταγγελία που αφορούσε στη μη καταβολή του  Δώρου του 

Πάσχα αλλά και τη μη καταβολή των Δώρων του Πάσχα 2013, του επιδόματος αδείας 2013 

και του Δώρου των Χριστουγέννων 2013.  

Αρχικά στη συζήτηση επισημάνθηκε από την Πρόεδρο του Σ.Κ.Φ.Ε. ότι δεν έχει 

εκδοθεί ακόμα από το Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Ν. Ιωνίας απόφαση για την 

υπόθεση που εκδικάστηκε τη Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2014 και αφορούσε στη μη καταβολή 

του Δώρου των Χριστουγέννων 2013. Συνεχίζοντας είπε: «Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας 

της Ν. Ιωνίας κοινοποίησε, το Φεβρουάριο του 2014, και στην Διοίκηση της Φ.Ε. και στο 



Σωματείο μας την επιστολή απάντηση του Υπουργού Εργασίας κ. Βρούτση, η οποία έχει εκδοθεί 

από τις 25 Ιουνίου 2013. Έντονη απορία όμως και πολύ σκεπτικισμό μας προκαλεί το ότι ενώ η 

απάντηση του Υπουργού Εργασίας στο ερώτημα που είχε γίνει στη Βουλή από βουλευτές 

συγκεκριμένου κόμματος στις 30-05-2013 σχετικά με την περικοπή του Δώρου του Πάσχα 2013 

στους Ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς, είχε εκδοθεί από τις 25 Ιουνίου 2013, στην Κεντρική 

Υπηρεσία του Σώματος Επιθεώρησης των Αθηνών  έφτασε στις 15-01-2014!!!. Διαβιβάστηκε 

δε από εκεί στη Διεύθυνση Κοινωνικής Επιθεώρησης Αθηνών στις 23-01-2014 και μας 

κοινοποιήθηκε από το Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Ν. Ιωνίας στις 31-01-2014 δηλαδή 4 

ημέρες μετά την εκδίκαση της υπόθεσής μας, για το Δώρο των Χριστουγέννων 2013. Στο 

έγγραφο - απάντηση του Υπουργού Εργασίας κ. Ι. Βρούτση, ο Υπουργός αναπτύσσει μεν το 

σκεπτικό του,  πλην όμως παραπέμπει το θέμα στο τότε Υπουργείο Παιδείας με την εξής φράση: 

«Σε κάθε περίπτωση, όπως προκύπτει από τα ανωτέρω, κατά τα λοιπά, αρμόδιο να 

απαντήσει είναι το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, προς 

το οποίο κοινοποιείται φωτοαντίγραφο της Ερώτησης.». 

Η Δικηγόρος μας, κ. Αικ. Λαϊνά δήλωσε ότι όσον αφορά την περικοπή του Δώρου 

Πάσχα αναφέρθηκε και πάλι στο περιεχόμενο του υπ΄αρ. πρωτ. 530/04-02-2014 

υπόμνηματός μας στο πλαίσιο της υπ΄αρ. 974/24-12-2013 εργατικής διαφοράς, που 

αφορούσε στο Δώρο Χριστουγέννων, και στα σχετικά προσκομιζόμενα έγγραφα. 

Ο Νομικός Σύμβουλος της Φ.Ε. αναφέρθηκε επίσης στην παραπάνω εργατική 

διαφορά και στο κατατεθέν από τη Φ.Ε.  υπ΄αρ. πρωτ. 462/03-02-2014 υπόμνημα, μαζί με 

τα συνημμένα σχετικά έγγραφα που αφορούσαν στην περικοπή του Δώρου Χριστουγέννων. 

Η επιθεωρήτρια Εργασίας αναφέρθηκε εκ μέρους της υπηρεσίας της και πάλι στην 

υπ΄αρ. 974/24-12-2013 εργατική διαφορά και συγκεκριμένα στο υπ΄αρ. 2750/25-06-2013 

έγγραφο του Τμήματος Συντονισμού και Κωδικοποίησης ως απάντηση του Υπουργού 

Εργασίας στη Βουλή στο υπ΄αρ. 11203/30-05-2013 ερώτημα των Βουλευτών σχετικά με την 

κατάργηση του 13ου και 14ου μισθού σε Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια. Συνεχίζοντας επισήμανε 

ότι στο έγγραφο αυτό του Υπουργού Εργασίας ο Υπουργός αναφέρει ότι αρμόδιο να 

απαντήσει είναι το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και 

παρέπεμψε και τα δύο μέρη να απευθυνθούν σε αυτό.  Έχουμε ήδη καταθέσει ως 

Σωματείο, μέσω της Δικηγόρου μας, την αντίρρησή μας για αυτή την παραπομπή. 

Έπειτα συζητήθηκε η καταγγελία που αφορούσε στη μη καταβολή των αναδρομικών 

ποσών λόγω χορήγησης νέων Μ.Κ. 



Έγινε αρχικά από τους Προέδρους των Σωματείων μας κ.κ. Α. Σαββιδάκη και Ν. 

Γρατσία, ιστορική αναδρομή που αφορούσε σε όλες τις βλαπτικές μεταβολές που έχουν 

υποστεί οι αποδοχές μας από τον Ιούλιο του 2010 μέχρι σήμερα και ακολούθησε 

τοποθέτηση της κ. Αικ. Λαϊνά. Έγιναν επίσης τοποθετήσεις από την πλευρά της Φ.Ε., τόσο 

του  κ. Γ. Καθάρειου, όσο και  του κ. Κων/νου Ξύστρα και της κ. Φαίδρας Μοσχόβου. Η 

Επιθεωρήτρια Εργασίας διατύπωσε πολλά ερωτήματα και προς τα δύο μέρη. Ακολούθησε 

διαλογική συζήτηση με έντονες αντιπαραθέσεις.  

 Οι πληρεξούσιοι Δικηγόροι και των δύο μερών δεσμεύτηκαν να προσκομίσουν 

υπομνήματα με τις θέσεις τους. 

Η Επιθεωρήτρια Εργασίας κ. Φ. Μπαμπαλή, δήλωσε ότι: «Η Υπηρεσία μας 

αναμένει τα υπομνήματα μέχρι την Τρίτη 20-05-2014 προκειμένου να εξετάσει και να 

σχηματίσει άποψη για τα θέματα.». 

Συνάδελφοι, 

Τα υπομνήματα έχουν κατατεθεί και είμαστε σε αναμονή της έκδοσης των 

πορισμάτων των εργατικών  διαφορών, για τα οποία και θα ενημερωθείτε. 

 

Για το Δ.Σ. 

 

 

 


