ΠΡΟ
Πανελλαδική Ομοσπονδία Ενώσεων τρατιωτικών (Π.Ο.Ε. .)
Θέμα: Διεκδίκηση ειδικής αποζημίωσης νυχτερινής απασχόλησης του
άρθρου 127 παρ. Δ περ. β’ ν. 4472/2017για τα έτη 2020-2021

Αξιότιμοι κύριοι/ες, Αγαπητοί φίλοι/ες,
Όπως γνωρίζετε, το γραφείο μας έχει ασκήσειγια λογαριασμό της
Π.Ο.Ε.Σ. και πρωτοβάθμιων ενώσεων αίτηση ακύρωσης στο Συμβούλιο
της Επικρατείαςκατά της παράλειψης έκδοσης κοινής υπουργικής
απόφασης, όπως προβλέπεται από το άρθρο 127 παρ. Δ περ. β’ ν.
4472/2017, για την αποζημίωση της νυχτερινής απασχόλησης των
στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά και σειρά αγωγών διεκδίκησης
της αποζημίωσης νυχτερινής απασχόλησης στα κατά τόπον αρμόδια
Διοικητικά Πρωτοδικεία. Η συζήτηση της αίτησης ακυρώσεως ενώπιον
του ΣτΕ έχει οριστεί -κατόπιν αναβολών- για την 6η- 12-2021.
Λόγω του ότι η έκδοση της απόφασης αναμένεται να καθυστερήσει,
ανεξαρτήτως αποτελέσματος, για να κατοχυρώσετε τις αξιώσεις σας των
ετών 2020-2021 για τις νυχτερινές ώρες που απασχοληθήκατε και για τις
οποίες δεν λάβατε την ειδική αποζημίωση του άρθρου 127 παρ. Δ περ. β’ ν.
4472/2017, μπορείτε να υποβάλετε μέχρι τις 15-12-2021 στην Πρωτοβάθμια
Ένωση στην οποία ανήκετε τα κάτωθι δικαιολογητικά για συμμετοχή
στις ομαδικές αγωγές που θα ασκήσει το γραφείο μας:

α) τοιχεία πελάτη συμπληρωμένα
β) Εξουσιοδότηση με βεβαίωση γνησίου της υπογραφής
γ) Βεβαίωση (ή επιμέρους βεβαιώσεις) της Υπηρεσίας από την
οποία

να

προκύπτουν

οι

νυχτερινές

ώρες

κατά

τις

οποίες

απασχολήθηκε το στέλεχος ανά μήνα το διάστημα από 1.1.2020 έως
31.12.2021.
δ) Αντίγραφο τυχόν κατατεθείσας στην Υπηρεσία αίτησης, με την
οποία

ζητείται

η

καταβολή

της

αποζημίωσης

νυχτερινής

απασχόλησης για τα έτη 2020-2021.
Το κόστος συμμετοχής στις ανωτέρω αγωγές (για την κάλυψη των εξόδων
κατάθεσης και εκδίκασης από τους συνεργάτες του γραφείου στα κατά
τόπον αρμόδια διοικητικά πρωτοδικεία) θα ανέρχεται στο ποσό των 10
ευρώγια όσους έχουν ήδη καταθέσει αγωγή μέσω του γραφείου μας
για τη διεκδίκηση της ειδικής αποζημίωσης του άρθρου 127 παρ. Δ περ. β’
ν. 4472/2017για τα έτη 2017-2019, και στο ποσό των 20 ευρώ για όσους
δεν είχαν διεκδικήσει μέσω του γραφείου μας τα ανωτέρω ποσά.
Τονίζεται ότι η συγκέντρωση των ανωτέρω δικαιολογητικών γίνεται
σε επίπεδο Πρωτοβάθμιων Ενώσεων και μόνον.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή
διευκρίνιση.

Αθήνα, 5-11-2021

Γεώργιος Α. Αντωνακόπουλος

