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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΕΛ. ΑΣ.
Με τις υπ’ αριθμ. 2194/2014 και 2195/2014 αποφάσεις Ολομέλειας του Σ.τ.Ε. κρίθηκαν ως
αντισυνταγματικές οι περικοπές των στελεχών Σ.Α. που είχαν επιβληθεί με το Ν. 4093/2012.
Σε συμμόρφωση με τις ανωτέρω αποφάσεις, το Δημόσιο όφειλε να αποκαταστήσει τις αποδοχές
στο ύψος προ της 1/8/2012 και να σας καταβάλει αναδρομικά το σύνολο των οφειλομένων
διαφορών, το οποίο μέχρι σήμερα δεν έπραξε ούτε δεσμεύθηκε ρητά οτι θα πράξει, πλην ασαφών
« δεσμευτικών δηλώσεων » για πλημμελή συμμόρφωση.
Κατόπιν τούτων θα καταθέσουμε ομαδικές αγωγές ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών
Πρωτοδικείων με τις οποίες θα διεκδικήσουμε δικαστικά τη διαφορά των αποδοχών που
παρανόμως σας στέρησαν, σε σχέση με τις αποδοχές που λαμβάνατε μέχρι την 31/7/2012,
λαμβανομένων υπόψιν και των μισθολογικών / βαθμολογικών προαγωγών που στο μεταξύ
προέκυψαν.
Η αμοιβή του γραφείου μας θα είναι τριάντα πέντε (35) ευρώ, χωρίς οιαδήποτε άλλη αμοιβή επί
των όσων σας καταβληθούν ως αναδρομικές διαφορές. Σε περίπτωση άσκησης έφεσης εκ μέρους
του Δημοσίου, το γραφείο μας θα σας εκπροσωπήσει στο Εφετείο χωρίς άλλη αμοιβή.
Όποιος επιθυμεί τη συμμετοχή του, μπορεί να αποστείλει στην παρακάτω διεύθυνση:
1) Αναλυτικά σημειώματα αποδοχών ΚΑΤΑ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ για το χρονικό διάστημα
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΕ.
2) Πρωτότυπη απόδειξη κατάθεσης, της αμοιβής του γραφείου μας (35 ευρώ), στον υπ’ αριθμ.
841/740281-38 λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος στο όνομα Λάγος Γεώργιος Ηλία Στέλλα. Κατά την κατάθεση του χρηματικού ποσού θα καταχωρηθούν ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ από
τον ταμία της τράπεζας τα εξής στο πεδίο « ΕΝΤΟΛΕΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ » : ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥΕΠΩΝΥΜΟ (ΤΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ) . ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: 234567 ΑΛΕΞΙΟΥ

3) Το συνημμένο έντυπο συμπληρωμένο.
Στην ανωτέρω δικαστική διεκδίκηση μπορούν να συμμετέχουν οι εν ενεργεία καθώς και οι
αποστρατευθέντες κατά το χρονικό διάστημα από 1-8-2012 έως και την ημερομηνία
κατάθεσης των αγωγών.
Σε περίπτωση που το Δημόσιο καλύψει πλήρως τις προκύπτουσες διαφορές από την
παράνομη απομείωση των αποδοχών σας προ της κατάθεσης αγωγής, θα σας επιστραφεί
το χρηματικό ποσό των 20 ευρώ, ενώ αν τις καλύψει μετά την κατάθεση της αγωγής και προ
της συζήτησης θα σας επιστραφεί το χρηματικό προσόν των 15 ευρώ.
Μυτιλήνη 13/12/2014
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΒΑΘΜΟΣ
Α.Γ.Μ.Σ.
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
ΚΙΝΗΤΟ
ΣΤΑΘΕΡΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
FAX
ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΙΚΙΑΣ
E - MAIL
ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΩΝ
ΩΡΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΠΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2012 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΠΟΥ
ΕΚΔΟΘΗΚΕ.
2. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 35€ ΣΤΟΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 84174028138 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΛΑΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΗΛΙΑ ΣΤΕΛΛΑ.
ΙΒΑΝ: GR5201108410000084174028138 SWIFT: ETHNGRAA

