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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Συνάδελφοι, 

Αναφορικά με την εξέλιξη της υπόθεσης των συναδέλφων που έχουν τεθεί σε 

υποχρεωτική αργία κατ’ εφαρμογή του άρθρου 159 του ν. 2960/2001 σας 

ενημερώνουμε ότι: 

1. Την Πέμπτη 08.02.2018 το Β΄ Κοινό Πειθαρχικό Συμβούλιο του Υπουργείου 

Οικονομικών συνεδρίασε περί θέσεως ή μη σε δυνητική αργία όσων υπαλλήλων 

παραπέμφθηκαν σε ποινική δίκη μετά την αμετάκλητη παραπομπή τους στη 

διαδικασία του ακροατηρίου και δεδομένης της τελεσίδικης αθωωτικής 

ποινικής απόφασης, γνωμοδότησε περί της μη θέσεως σε δυνητική αργία με 

τη διαδικασία της παρ. 3 του άρθρου 104 του ν. 3528/2007, όπως 

τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 4325/2015 των τελούντων σε 

υποχρεωτική αργία υπαλλήλων. 

2. Μετά από το αριθμ. 28/24.01.2018 έγγραφο της ΟΤΥΕ προς τη ΓΔΟΥ της 

ΑΑΔΕ θα εμφανιστεί στη μισθοδοσία που θα πιστωθεί στους λογαριασμούς των 

ανωτέρω συναδέλφων στις 27.02.2018 η καταβολή της αύξησης των αποδοχών 

της αργίας στο ήμισυ (½) των μόνιμων αποδοχών τους, αναδρομικά από 14-8-

2017 και μέχρι την έκδοση οριστικής αποφάσεως επί της από 6-10-2017 

αιτήσεως ακυρώσεως η οποία αποτελεί το μέτρο προσωρινής προστασίας στους 

αιτούντες και διατάχθηκε από το ΔΕΑ  που έκρινε την αίτηση αναστολής. 

3. Η τελεσίδικη ποινική απόφαση έχει καθαρογραφεί και αναμένεται η υπογραφή 

της από τον Πρόεδρο του Α΄ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πειραιώς, ώστε 

μετά την καταχώρισή της να ξεκινήσει η μηνιαία προθεσμία της άσκησης ή μη 

αναίρεσης  από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. 

4. Με την πάροδο άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, το Δ΄ Τμήμα της 

Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού θα ξεκινήσει τη διαδικασία 

έκδοσης των διαπιστωτικών πράξεων επαναφοράς των συναδέλφων στην 

Υπηρεσία. 

5. Παράλληλα, η αμετάκλητη ποινική απόφαση θα υποβληθεί στο ΔΕΑ για την 

κατάργηση της διοικητικής δίκης. 

6. Επίσης σας ενημερώνουμε ότι παρά τις δεσμεύσεις του Υπουργού 

Οικονομικών, η κυβέρνηση δια της Υφυπουργού κας Παπανάτσιου στη 

συνεδρίαση της Βουλής στις 25.01.2018 δεν έκανε αποδεκτές Νομοθετικές 

Τροπολογίες οι οποίες είχαν κατατεθεί στις 19.01 και 22.01.18 αντίστοιχα, από 

τον Βουλευτή Γιάννη Κουτσούκο σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 159 



του Ε.Τ.Κ. και την εξομοίωση των διορισθέντων από 1/1/2014 συναδέλφων 

προβάλλοντας εξοργιστικές αιτιολογίες/δικαιολογίες . 

Η προσπάθεια για επίλυση των προαναφερομένων προβλημάτων μέσω 

νομοθετικών ρυθμίσεων συνεχίζεται και το Γενικό Συμβούλιο στη συνεδρίαση 

της 23/2/2018 θα λάβει αποφάσεις για απεργιακές και μη κινητοποιήσεις. 

Η Ομοσπονδία παραμένει σταθερά στο πλευρό σας, ενεργεί διαρκώς για την 

οριστική διευθέτηση του θέματος και θα σας ενημερώσει, όπως έκανε ως 

τώρα, για κάθε εξέλιξη που σας αφορά συμμεριζόμενη πλήρως την αγωνία σας 

και επιδεικνύοντας το δέοντα σεβασμό και ψυχραιμία. 

 

 

 


