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ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ
ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΑΓΩΓΕΣ

Αθήνα, Μάιος 2022
Με τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του Ν. 2838/2000, συμπληρώθηκαν οι
έως τότε ισχύουσες διατάξεις περί μισθολογικών προαγωγών των εν ενεργεία Αστυνομικών και αντιστοίχων του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και ρυθμίστηκαν οι μισθολογικές προαγωγές τους. Ειδικότερα οι διατάξεις του άρθρου 6
Ν. 2838/2000, διαχώριζαν από πλευράς μισθολογικής εξέλιξης τους Αξιωματικούς
σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία αφορούσε Αξιωματικούς που προέρχονταν
από Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) ή αντίστοιχες παραγωγικές Σχολές Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού και του Πυροσβεστικού Σώματος, τους απευθείας ή με διαγωνισμό κατατασσόμενους στο σώμα
των Αξιωματικών και στα κοινά Σώματα των Ενόπλων Δυνάμεων, τους Αξιωματικούς Ειδικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας πτυχιούχους Α.Ε.Ι και τους
Αξιωματικούς Ειδικών Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος από το βαθμό του
Ανθυπολοχαγού και τους αντίστοιχους των λοιπών κλάδων, καθώς και αυτούς της
Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού και Πυροσβεστικού Σώματος (άρθρο 6 § 1
Ν. 2838/2000). Η δεύτερη κατηγορία αφορούσε Αξιωματικούς οι οποίοι προέρχονται από μονίμους Υπαξιωματικούς (άρθρο 6 § 3 Ν. 2838/2000).
Η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου έχει κρίνει (479/2019, 1406/2018,
48, 2247/2016, 6457/2015) ότι της ειδικής μισθολογικής εξελίξεως (και συνακόλουθα της διαφορετικής συνταξιοδοτικής μεταχείρισης) της παρ. 1 του άρθρου 6 Ν.
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2838/2000, απολαμβάνουν - μεταξύ των άλλων - και οι Αξιωματικοί που εντάχθηκαν στην κατηγορία των Ειδικών Υπηρεσιών του Λ.Σ., μέχρι την έναρξη
ισχύος του Ν. 2935/2001, χωρίς να τίθεται ως πρόσθετη προϋπόθεση η εν τοις
πράγμασι απασχόλησή τους σε Ειδικές Υπηρεσίες ή η κατοχή συγκεκριμένου τίτλου
σπουδών. Επιπρόσθετα έχει κριθεί ότι οι Αξιωματικοί από το βαθμό του Αντισυνταγματάρχη (Αντιπλοιάρχου) και άνω, εφόσον αποστρατευτούν αυτεπάγγελτα
από την ενεργό υπηρεσία, ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, τυγχάνουν και της πρόσθετης μισθολογικής προαγωγής της παρ. 2 του άρθρου 6, δηλαδή τους χορηγείται ο αμέσως επόμενος βασικός μισθός του μισθολογικού βαθμού
που έλαβαν προηγουμένως κατά μισθολογική προαγωγή βάσει της παρ. 1 άρθρου
6 Ν. 2838/2000.
Κατόπιν της επίλυσης των ως άνω θεμάτων από την Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, την τελευταία διετία έχουν εκδοθεί πλείστες αποφάσεις που ανακαθόρισαν τις συντάξεις της συγκεκριμένης κατηγορίας Αξιωματικών που είχαν προσφύγει με Έφεση ή/και αγωγή κατά των ατομικών συνταξιοδοτικών πράξεών τους.
Σε συμμόρφωση προς αυτές τις αποφάσεις, ο ΕΦΚΑ επανυπολόγισε τις συντάξεις
των εκκαλούντων, αναδρομικά, από το χρόνο της προσφυγής εκάστου.
Ωστόσο, κατά τον υπολογισμό και την καταβολή των αναδρομικών, υπολογίστηκαν και παρακρατήθηκαν μειώσεις Ν. 4024/11, 4051/12, 4093/12 και κράτηση ΕΑΣ. Το ίδιο συνέβη και κατά τον υπολογισμό των αναδρομικών των μερισμάτων, επί των οποίων εφαρμόστηκε η κράτηση Ν. 4093/12 στα αναδρομικά ποσά.
Κατόπιν αυτών, οι δικαιωθέντες Αξιωματικοί που έτυχαν της ως άνω αναδρομικής
πρόσθετης μισθολογικής προαγωγής, θα πρέπει να προσέξουν τα παρακάτω:

1.

Όσοι εκ των ανωτέρω έχουν ασκήσει αγωγές για τις μειώσεις επί των

κύριων συντάξεων, είτε με βάση τις παλιές διατάξεις (αξιώσεις έως 31-122018), είτε με βάση τις νέες συντάξεις Ν. 4387/2016 και 4670/2020, των οποίων
εκκρεμεί

η

συζήτηση,

θα

πρέπει

να

ασκήσουν

παρεμπίπτουσες

–

συμπληρωματικές αγωγές προς τις αρχικές, δεδομένου ότι το αίτημα αυτών
δεν είχε υπολογίσει τις περικοπές επί των αναδρομικών ποσών που
καταβλήθηκαν μετά την άσκησή τους.
2.

Όσοι έχουν ασκήσει αγωγές για τη διεκδίκηση των κρατήσεων επί των

μερισμάτων, οι οποίες εκκρεμούν, θα πρέπει ομοίως να ασκήσουν
παρεμπίπτουσες – συμπληρωματικές αγωγές, διότι το αίτημα των αρχικών
αγωγών δεν καλύπτει τις κρατήσεις επί των αναδρομικών που καταβλήθηκαν
μετά την άσκηση αυτών.
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3.

Όσοι δεν έχουν ασκήσει αγωγές και δικαιώθηκαν αναδρομικά για τα

χρόνια προ του 2018, θα πρέπει να ασκήσουν αγωγή για τη διεκδίκηση των
παρακρατηθέντων ποσών, ιδίως των κρατήσεων ΕΑΣ (η οποία έχει κριθεί
αντισυνταγματική έως 31-12-2018), με αφετηρία (για τον υπολογισμό της
παραγραφής) το χρόνο καταβολής των αναδρομικών.
Τέλος, όσοι εκ των Αξιωματικών ανήκουν στην κατηγορία των Ειδικών
Υπηρεσιών του Λ.Σ. (μέχρι την έναρξη ισχύος του Ν. 2935/2001) και δεν
είχαν προσβάλλει τη συνταξιοδοτική τους πράξη, θα πρέπει να ξεκινήσουν
υποβάλλοντας αίτηση στον Ασφαλιστικό Φορέα, δεδομένου ότι έχουν
εκδοθεί, μεταγενέστερα της συνταξιοδοτήσεώς τους, αποφάσεις της
Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Παρακαλώ για την κοινοποίηση του παρόντος σημειώματος και την
ενημέρωση των τυχόν θιγόμενων.
Με τιμή,
Φαίη Τζώρα – Μωράκη
Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω, ΜΔΕ
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