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ΔΡΩΣΗΗ 

 

Πξνο ηνπο θ.θ.Τπνπξγνύο 

- Οηθνλνκηθώλ  

-Δζληθήο Άκπλαο 

-Γεκόζηαο Σάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε 

-Ναπηηιίαο θαη Αηγαίνπ 

 

 

ΘΔΜΑ : Aλάγθε ζπκκόξθωζεο ηεο θπβέξλεζεο κε ηελ απόθαζε ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, πνπ έθξηλε αληηζπληαγκαηηθέο ηηο κλεκνληαθέο 

πεξηθνπέο ηωλ κηζζώλ ηνπ πξνζωπηθνύ ηωλ Δλόπιωλ Γπλάκεωλ θαη ηωλ 

ωκάηωλ Αζθαιείαο. 

 

 

----------------------------  

 

Με ηηο ππ΄αξηζκ. 2193/2014, 2195/2014 θαη 2196/2014 απνθάζεηο ηεο Οινκέιεηαο 

ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Επηθξαηείαο έγηλε δεθηό όηη  κε ηηο δηαηάμεηο ησλ πεξηπηώζεσλ 

13-37 ηεο ππνπαξαγξάθνπ Γ1 ηεο παξαγξάθνπ Γ ηνπ άξζξνπ πξώηνπ ηνπ Ν. 

4093/2012 επήιζαλ κεηαβνιέο ζηηο απνδνρέο ηνπ πξνζσπηθνύ ησλ Ελόπισλ 

Δπλάκεσλ θαη ησλ Σσκάησλ Αζθαιείαο, νη νπνίεο εθξίζεζαλ αληηζπληαγκαηηθέο.  

 

Ο ΣΥΡΙΖΑ ζεσξεί όηη νη δξακαηηθέο κλεκνληαθέο κεηώζεηο κηζζώλ θαη ζπληάμεσλ 

θαη νη πνιηηηθέο ιηηόηεηαο είλαη έηζη θη αιιηώο άδηθεο, απαξάδεθηεο θαη 

αληηζπληαγκαηηθέο, αλεμαξηήησο ύπαξμεο ή κε δηθαζηηθώλ απνθάζεσλ. 

 

Γη’ απηό ν ΣΥΡΙΖΑ είρε δηαθσλήζεη πιήξσο κε ηε ιηηόηεηα θαη ηηο πεξηθνπέο ζηηο 

απνδνρέο ηνπ πξνζσπηθνύ ησλ Ελόπισλ Δπλάκεσλ θαη ησλ Σσκάησλ Αζθαιείαο θαη 

είρε θαηαςεθίζεη ζην ζύλνιό ηνπ ην ζρεηηθό Ν. 4093/12, ζην πιαίζην ηεο γεληθόηεξεο 

θαη ξηδηθήο αληίζεζήο ηνπ ζηηο κλεκνληαθέο κεηώζεηο κηζζώλ θαη ζπληάμεσλ, απέλαληη 

ζε όινπο ηνπο εξγαδόκελνπο θαη ηνπο ζπληαμηνύρνπο ηνπ δεκόζηνπ θαη ηνπ ηδησηηθνύ 

ηνκέα. 

 

Μεηά ηελ δεκνζίεπζε ησλ πξναλαθεξόκελσλ απνθάζεσλ ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 

Επηθξαηείαο, ε Κπβέξλεζε δελ κπνξεί λα αξθείηαη ζε γεληθέο δηαβεβαηώζεηο αιιά 

ππνρξενύηαη λα αλαθαιέζεη άκεζα ηηο παξάλνκεο πεξηθνπέο, πνπ επηβιήζεθαλ κε ηνλ 

Ν. 4093./2012, ζηηο απνδνρέο ηνπ πξνζσπηθνύ ησλ Ελόπισλ Δπλάκεσλ θαη ησλ 

Σσκάησλ Αζθαιείαο θαη λα εθαξκόζεη πιήξσο θαη ζε όια ηα ζεκεία ηνπο ηηο 

ζρεηηθέο απνθάζεηο ηνπ ΣηΕ.  

 

Επεηδή ε ιηηόηεηα ζε κηζζνύο θαη ζπληάμεηο είλαη θνηλσληθά άδηθε θαη πιήηηεη ηε 

δπλαηόηεηα ηεο ρώξαο λα βγεη από ηελ θξίζε 
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Επεηδή νη δηθαζηηθέο απνθάζεηο γηα ηνπο έλζηνινπο απνθαζηζηνύλ αδηθίεο θαη ε 

εθαξκνγή ηνπο κπνξεί επηπξνζζέησο λα απνηειέζεη έλα ζεηηθό βήκα γηα λα ζπάζεη ε 

ιηηόηεηα θαη ε αδηθία γηα όιν ηνλ θόζκν ηεο εξγαζίαο 

 

 

Δξωηώληαη νη θ.θ. Τπνπξγνί 

 

θνπεύνπλ λα εθαξκόζνπλ άκεζα θαη πιήξωο ηηο ππ΄αξηζκ. 2193/2014, 2195/2014 

θαη 2196/2014 απνθάζεηο ηεο Οινκέιεηαο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο;  

  

ΟΙ ΔΡΩΣΩΝΣΔ ΒΟΤΛΔΤΣΔ 

 

Θνδωξήο Γξίηζαο 

 

Παλαγηώηεο Λαθαδάλεο 

 

Γηώξγνο Βαξεκέλνο  

 

Γεκήηξεο Γάθεο 

 

Αγλή Καινγεξή 

 

Υαξά Καθαληάξε 

 

Νίθνο πξκαιέληνο 

 

Γεκήηξεο Σζνπθαιάο 

 

Βαζίιεο Υαηδειάκπξνπ 

 

 
 


