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ΠΡΟΣ : Υπουργό Οικονοµικών κο Γκ. Χαρδούβελη
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών κο Χ. Σταικούρα
ΚΟΙΝ : ΥΕΘΑ κο ∆. Αβραµόπουλο
ΑΝΥΕΘΑ κα Φ. Γενηµατά
Γ.Ε.Ν./ΕΓΑ
ΓΕΝ/∆ΟΥ/ΟΕΠΝ
ΘΕΜΑ : Απόφαση της Ολοµελείας του ΣτΕ 2192/2014

1.- Η Ολοµέλεια του Συµβουλίου της Επικρατείας µε τις Αποφάσεις της 21922196/2014 δικαιώνει τις προσφυγές που είχαν καταθέσει ενώπιόν του
Ανωτάτου αυτού ∆ικαστηρίου οι Ενώσεις των εν ενεργεία και Αποστράτων
των Ε.∆. και των Σ.Α. (Για τους Απόστρατους οι θεσµικές Ενώσεις Ε.Α.Α.Σ.Ε.Α.Α.Ν.-Ε.Α.Α.Α.)
2.- Συγκεκριµένα µε την υπ.αριθ. 2192/2014 απόφαση της Ολοµέλειας
δικαιώνονται οι Απόστρατοι των Ε.∆. και των Σ.Α.
3.- Επειδή η απόφαση αυτή είναι κατά το Σύνταγµα και την ισχύουσα
νοµοθεσία (Ν. 3068/2002 ΦΕΚ 274 Τεύχος Α) υποχρεωτική στην εφαρµογή
της από το ∆ηµόσιο, σας καλούµε :
α.- Να επαναφέρετε τους µισθούς των ‘εν ενεργεία’ στην προ της 01-08-2012
κατάσταση.
β.- Να επαναφέρετε τις συνταξιοδοτικές πράξεις των Αποστράτων στην προ
της 01-08-2012 κατάσταση.
γ.- Να προγραµµατίσετε την επιστροφή των αναδροµικών που προκύπτουν
από την 01-08-2012 µέχρι την εφαρµογή των ανωτέρω.
4.- Επειδή έχει δηµιουργηθεί, έντεχνα και οπωσδήποτε εσφαλµένα, η
εντύπωση στην κοινωνία οτι οι Στρατιωτικοί είναι ευνοηµένοι και προς
αποκατάσταση της αληθείας θα πρέπει να γνωρίσετε ως αρµόδιοι Φορείς ότι:
α.- Οι απολαβές των ‘εν ενεργεία’ έχουν περικοπεί περισσότερο από κάθε
άλλη κατηγορία στο ∆ηµόσιο και οτι αυτές δεν ανταποκρίνονται στο έργο το
οποίο επιτελούν.
β.- Οι συντάξεις των Αποστράτων έχουν περικοπεί µέχρι και 60%, όταν κατά
τον κο Ι. Στουρνάρα οι συντάξεις στο ∆ηµόσιο έχουν περικοπεί κατά 30%.
γ.- Συνολικά οι Απόστρατοι έχουν υποστεί µέχρι τώρα 9 άδικες περικοπές
δ.- Το καθαρό ετήσιο δηµοσιονοµικό κόστος από την υλοποίηση των
Αποφάσεων του ΣτΕ ανέρχεται στα 140 εκ. €, όπως άλλωστε προβλέπεται
από το Μεσοπρόθεσµο Πρόγραµµα 2013-2016
Αντιναύαρχος εα Σπ. Περβαινάς Π.Ν.
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