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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 69

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Στρατιωτικών, με γνώμονα τη διασφάλιση των συμφερόντων
των Μελών της και προκειμένου να διευκολύνει τους συναδέλφους και να προτείνει τις
απαιτούμενες ενέργειες, που αφορούν στ’ αναδρομικά του υπολοίπου 50% λόγω των
μειώσεων του Ν. 4093/2012 που κρίθηκαν αντισυνταγματικές, παρέχει την παρακάτω
ενημέρωση:

Όπως είναι γνωστό έχουν εκδοθεί και δημοσιευτεί αποφάσεις της Ολομέλειας του
Συμβουλίου Επικρατείας (οι υπ’ αρ. 2192/2014 έως και 2196/2014), με τις οποίες κρίνονται
αντισυνταγματικές οι διατάξεις του Ν. 4093/2012,
με τις οποίες επιβλήθηκαν οι μειώσεις στα εν ενεργεία και εν αποστρατεία Στελέχη των
Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας. Η Πολιτεία, αντί να εκτελέσει την
αμετάκλητη και τελεσίδικη απόφαση του ΣτΕ,
προέβει
με την ψήφιση του Ν. 4307/2014 (Νοε. 2014), στη
μερική μικρή επαναφορά, που αντιστοιχεί στο 50%
της διαφοράς μεταξύ των βασικών μισθών του Ιουλίου 2012 και των βασικών μισθών που
ίσχυαν μέχρι το Νοε. 2014, χωρίς οποιαδήποτε νομοθετική δέσμευση απόδοσης του
υπολειπόμενου 50%. Το ίδιο ισχύει και για τα επιδόματα.
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Επίσης το Ελεγκτικό Συνέδριο σε επίπεδο Ολομέλειας, με την απόφαση υπ’ αρ.
4707/2015, έκρινε τις σχετικές διατάξεις αντισυνταγματικές, ευθυγραμμιζόμενο με την
αντίστοιχη απόφαση του ΣτΕ.

Περαιτέρω, με την δημοσίευση των υπ’ αρ.1125-1128/2016 αποφάσεων από την
Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας,
κρίθηκε ότι είναι αντισυνταγματική η μερική αποκατάσταση του μισθολογίου των
στρατιωτικών που έγινε με το Ν. 4307/2014, σύμφωνα με την οποία διαμορφώθηκαν οι
αποδοχές, τα επιδόματα και οι συντάξεις τους σε χαμηλότερα κατά 50% επίπεδα από τα
χρήματα που θα έπρεπε να τους καταβληθούν. Παράλληλα, κρίθηκε ότι οι αποδοχές τους
πρέπει να επανέλθουν στο προ της 1ης Αυγούστου 2012 καθεστώς.
Παρά τη σωρεία τελεσίδικων αποφάσεων των ανωτάτων δικαστηρίων της Χώρας,
διαπιστώνουμε
τη μη συμμόρφωση της Πολιτείας
σε αυτές τις αποφάσεις.

Αντ’ αυτού διαπιστώνουμε έκπληκτοι τη συμμόρφωση της πολιτείας σε
απόφαση του Μισθοδικείου, με την έκδοση από το Υπ. Οικονομικών/ΓΓΔΕ της ΠΟΛ
1147/2016 με θέμα τη
«Φορολογική μεταχείριση αποδοχών δικαστικών λειτουργών»
και με το σκεπτικό όπως περιγράφεται σε αυτήν:
«Σε διάφορες υπηρεσίες του Υπ. Οικονομικών κατατέθηκαν πολλαπλά αιτήματα δικαστικών
λειτουργών, εν ενεργεία αλλά και συνταξιούχων, οι οποίοι αιτούνται οι αποδοχές και
συντάξεις τους να τύχουν της ίδιας ως άνω φορολογικής μεταχείρισης με αυτών που
προσέφυγαν και που δικαιώθηκαν από το Μισθοδικείο με τις ανωτέρω αποφάσεις.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και προκειμένου να αποφευχθεί άσκοπη
επιβάρυνση των δικαστηρίων και ταλαιπωρία των πολιτών, οι υπηρεσίες του Υπ.
Οικονομικών θα προβούν σε νέα εκκαθάριση
……».

Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η απαίτηση κατά του Δημοσίου που αφορά σε
αποδοχές ή συντάξεις, εν ενεργεία ή αποστράτων, παραγράφεται μετά διετία από της
γενέσεώς της (άρθρα 90 και 93 του N. 2362/95). Κατά μια εκδοχή η 15η Νοεμβρίου 2014,
ημερομηνία ισχύος του Ν. 4307/2014 (ΦΕΚ Α 246/15-11-2014), θεωρείται ως ημερομηνία
γενέσεως της απαίτησης, οπότε στις 15/11/2016 αρχίζει η παραγραφή.
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Η Ομοσπονδία αφού έλαβε υπόψη:
- Τη μη εκτέλεση μέχρι σήμερα των σχετικών αποφάσεων του ΣτΕ.
- Τη σχετική τοποθέτηση του Υπουργού Εργασίας, ότι θα εκτελεσθούν οι αποφάσεις
δικαστηρίων που αφορούν ατομικές προσφυγές και όχι φορέων (ανακοίνωση ΠΟΣ υπ’ αριθ.
65).
- Το σκεπτικό της ΠΟΛ 1147/2016 της ΓΓΔΕ του Υπ. Οικονομικών, όπως αναφέρθηκε
παραπάνω.
- Το γεγονός ότι η κατάθεση αγωγών και το πλήθος αυτών, θα αποτελέσει ισχυρό
μοχλό πίεσης ικανοποίησης των διεκδικήσεων.
- Τις προτάσεις των δικηγορικών γραφείων με τα οποία συνεργάζεται.
- Το συμφέρον των Μελών της.
- Τις πολύ σοβαρές πιθανότητες δικαίωσης και συνακόλουθα επιστροφής του ποσού
των τελευταίων μειώσεων όσων προσφύγουν στα Δικαστήρια.
- Το γεγονός ότι η τελική απόφαση για κατάθεση αγωγής ή όχι, ο χρόνος κατάθεσής
της καθώς και η επιλογή δικηγόρου είναι προσωπική υπόθεση.

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ στα Μέλη της την κατάθεση αγωγών διεκδίκησης του υπολοίπου
οφειλόμενου 50% ή την κατάθεση Έφεσης-Αγωγής (διεκδίκηση τροποποίησης της
σύνταξης),
σε συνεργασία με αρμόδιο δικηγόρο. Όσοι έχουν καταθέσει εφέσεις περί
τον Μάιο 2013 και τον Ιούνιο 2015 στο Ελεγκτικό Συνέδριο, όπως είχε προτείνει τότε η
ΠΟΣ, κατά των τότε συνταξιοδοτικών πράξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για
αναπροσαρμογή της σύνταξης, δεν απαιτείται περαιτέρω ενέργεια.

Για διευκόλυνση των Μελών παρατίθενται στοιχεία επικοινωνίας δικηγορικών
γραφείων, με τα οποία συνεργάζεται η Ομοσπονδία, για την παροχή επιπλέον
διευκρινήσεων (κόστος, χρονικοί περιορισμοί κλπ) :

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αναστάσιου Μαλισάγκου, Αριστοτέλους αρ. 11, ΤΚ 546 24, Θεσσαλονίκη,
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τηλ. 2310 508414, 6974366654, Φαξ 2310 225736 E-mail: malisagos@yahoo.gr

ΑΘΗΝΑ

Κωνσταντίνου Παραγιουδάκη, Ακαδημίας αρ. 78, Τ.Κ. 106 78, Αθήνα,

τηλ. 210 3802248, κιν. 6936997767, Φαξ 210 3802249, E-mail: kparagioudakis@gmail.com

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
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Για αναλυτικότερη ενημέρωση από τα παραπάνω δικηγορικά γραφεία κάνετε κλικ
αντίστοιχα :
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