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 ΠΡΟ: 1. Επιςτθμονικό φλλογο Αποφοίτων ΜΑ 
             2. φλλογο Αποφοίτων ΣΤΑ 
             3. Κάκε Ενδιαφερόμενο 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 

Αξιότιμοι κφριοι 

υνζχεια των ερωτθμάτων που δζχεται το γραφείο μασ αναφορικά με 
τισ ενζργειεσ που πρζπει να εκδθλωκοφν από τα εν ενεργεία και εν αποςτρατεία 
ςτελζχθ των ΕΔ και των ωμάτων Αςφαλείασ για τθν επί τθ βάςει των 
αποφάςεων του υμβουλίου τθσ Επικρατείασ  επαναφορά των μιςκϊν και των 
ςυντάξεων ςτα προ τθν 31-07-2012 επίπεδα και τθν αναδρομικι διεκδίκθςθ των 
μειϊςεων που επιβλικθκαν ςε μιςκοφσ και ςυντάξεισ αναδρομικά από 1-8-2012 
μζχρι ςιμερα  ςασ γνωρίηουμε τα ακόλουκα: 

Οι ενζργειεσ των ενδιαφερομζνων ςυνοψίηονται ςε δφο περιπτϊςεισ: 

  (α) ςτθν κατάκεςθ αίτθςθσ διακοπισ παραγραφισ  και  

  (β)  ςτθν κατάκεςθ αγωγισ.  

 ΕΙΔΙΚΟΣΕΡΑ: 

 Περίπτωςη κατάθεςησ αίτηςησ διακοπήσ παραγραφήσ- 

 Σθν ςυγκεκριμζνθ ενζργεια υποδείξαμε εξ αρχισ και εξακολουκοφμε να 
υποδεικνλφουμε ωσ τθν πλζον ενδεδειγμζνθ, εν αναμονι τθσ αντιδράςεωσ και των 
αποφάςεϊν τθσ κυβζρνθςθσ τθσ επί του κζματοσ, διότι θ κατάκεςι τθσ: 

(1) εξαςφαλίηει ότι οι ενδιαφερόμενοι δεν θα απολζςουν 
χρήματα από τθν διεκδίκθςθ των αναδρομικϊν λόγω παραγραφισ, ενϊ 
ςυχρόνωσ θ ενζργεια αυτι αποτελεί και όχληςη προσ το Τπουργείο Οικονομικϊν 
για ςυμμόρφωςι του με τισ αποφάςεισ του υμβουλίου τθσ Επικρατείασ.  

(2) Αναςτζλλει την παραγραφή των αξιώςεων των 
ενδιαφερομζνων για χρονικό διάςτημα δφο ετών,  εντόσ των οποίων μποροφν 
να αςκηθοφν αγωγζσ, ςτθν περίπτωςθ που θ Κυβζρνθςθ δεν εφαρμόςει ι 
εφαρμόςει εν μζρει τισ αποφάςεισ του τΕ.  Σημειωτζον ότι η επιτροπή 
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ςυμμόρφωςησ του ΣτΕ με την υπ΄ αριθμ. 12/2014 απόφαςη τησ ζχει ορίςει προσ το 
Υπουργείο Οικονομικών δίμηνη προθεςμία, η οποία και λήγει την 28-11-2014, 
προκειμζνου να εφαρμόςει την υπ΄ αριθμ. 2194/2014 απόφαςη τησ ολομζλειασ του 
ΣτΕ,. 

(3) ςε περίπτωςθ ςυμμόρφωςθσ τθσ πολιτείασ προσ τισ 
αποφάςεισ του τΕ δεν υπάρχουν ζξοδα οφτε δεςμεφςεισ των ενδιαφερομζνων 
προσ οποιονδιποτε τρίτο.  

(4) ε περίπτωςθ μερικισ εφαρμογισ των αποφάςεων του ΣΕ 
δεν περιορίηεται το δικαιϊμα τθσ άςκθςθσ αγωγϊν για τθν διεκδίκθςθ τθσ 
διαφοράσ. 

  Περίπτωςη άςκηςησ αγωγών: 

Με τθν απευκείασ άςκθςθ αγωγισ:  

  (1) δρομολογείται θ δικαςτικι διεκδίκθςθ ολόκλθρου του ποςοφ 
ανεξάρτθτα από τισ κυβερνθτικζσ αποφάςεισ περί ςυμμόρφωςθσ ι μθ με τισ 
αποφάςεισ του τΕ, οι οποίεσ με τθν ςυνικθ πορεία των πραγμάτων αναμζνεται 
να τελεςιδικιςουν ςε διάςτθμα πζραν τθσ πενταετίασ. 

  (2) αρχίηει θ τοκοφορία του διεκδικοφμενου ποςοφ από τθν θμερομθνία 
κατάκεςθσ τθσ αγωγισ, (το ετήςιο επιτόκιο είναι 6%). 

  (3) εξαςφαλίηεται θ μθ απϊλεια αναδρομικϊν υπό τον όρο ότι 
υπάρχουν τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ αγωγι κα κατατεκεί άμεςα, 
άλλωσ για όςουσ δεν ζχουν διακόψει τθν παραγραφι, ςτο τζλοσ του κάκε μινα 
κα παραγράφονται τα αναδρομικά του επόμενου μινα. 

  (4) καταβάλλλονται ζξοδα και ςυμφωνείται δικθγορικι αμοιβι με τθν 
υπογραφι ςχετικοφ εργολαβικοφ. 

 Σο γραφείο μασ, εξακολουκεί να προτείνει ωσ τθν πλζον ενδεδειγμζνθ λφςθ 
τθν υποβολι αιτιςεων διακοπισ παραγραφισ  προσ το Νομικό υμβοφλιο του 
Κράτουσ για όςουσ εκ των ενδιαφερομζνων δεν ζχουν υποβάλλει μζχρι ςιμερα. 

Για όςουσ εκ των ενδιαφερομζνων ζχουν υποβάλλει αίτθςθ διακοπισ 
παραγραφισ προσ το Νομικό υμβοφλιο του Κράτουσ μζςω του γραφείου μασ ι 
και ατομικά δεν απαιτείται επί του παρόντοσ η εκδήλωςη οποιαςδήποτε 
ενζργειασ, μζχρι την επίςημη ανακοίνωςη και μελζτη των αποφάςεων τησ 
πολιτείασ επί του θζματοσ, οπότε και κατά τθν ρθτι δζςμευςι μασ κα ςασ 
ενθμερϊςουμε εκ νζου για τισ περαιτζρω προτεινόμενεσ ενζργειεσ. 
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Ωςτόςο όςοι εκ των ενδιαφερομζνων επικυμοφν: 

  α/ να προβοφν ςτθν κατάθεςη αίτηςησ διακοπήσ παραγραφήσ 
μποροφν να το πράξουν ατομικά ι να επικοινωνιςουν με το γραφείο μασ 
τθλεφωνικά ι μζςω mail προκειμζνου να τουσ διευκολφνουμε χωρίσ οικονομικι 
τουσ επιβάρυνςθ.   

  β/ να προβοφν ςτθν άμεςη άςκηςη αγωγών μποροφν να 
επικοινωνιςουν με το γραφείο μασ τθλεφωνικά ι μζςω mail για περαιτζρω 
διευκρινίςεισ και οδθγίεσ για τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά. 

ΣΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ   

Σηλ: 210-3245428 & 210-3318557 

Fax: 211-8008302 & 2103318556  
Κιν:  6983501987  & 6956016883,  e-mail: r.petradelli@yahoo.gr,  r.petradelli@yahoo.com  

 

Με εκτίμθςθ 

Ροδάνθη Πετραδέλλη 
ΔΙΚΗΓΟΡΟ 
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