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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

Ακαδημίας 60, 10679 Αθήνα
Τηλ. 210-33.98.270, 71

ΕΠΕΙΓΟΝ
Αθήνα, 22-5-2012

Αρ. Πρωτ.

ςο "Ι

Προς
τον κ. Γεώργιο Ζανιά
Υπουργό Οικονομικών

Αξιόπμε κύριε ΥπουΡΎέ,

Όπως προφανώς σας είναι γνωστό, την 4-5-2012 κοινοποιήθηκε στις κατά
τόπους ΔΟΥ της χώρας εγκύκλιος του Υπουργείου σας με την οποία γνωστοποιείτο η
εισαγωγή από 11-5-2012 νέου τρόπου καταβολής της αποζημίωσης προς όσους
άσκησαν καθήκοντα .αντL<tροσώπωντης Δικαστικής Αρχής κατά τις πρόσφ~τες
Βουλευτικές

εκλογές . και,. :πιο συγκεκριμένα,

η 'αντικατάσταση της μέχρι τότε

ισχύουσας διαδικασίας είσπραξης των σχετικών ποσών από τις κατά τόπους ΔΟΥ από
εκείνη

της

έκδοσης

χρηματικών

ενταλμάτων

από

τις

αρμόδιες

Υπηρεσίες

Δημοσιονομικού ελέγχου.
Πράγματι, η εν λόγω διαδικασία ετέθη σε εφαρμογή από την 11-5-2012.
Δυστυχώς δεν εισακούστηκαν αναφορικά με το εν λόγω ζήτημα οι επανειλημμένες
διαμαρτυρίες

και επισημάνσεις μας προς τον προκάτοχό

σας διά των οποίων

οι εξαιρετικά χρονοβόρες γραφειοκρατικού

τύπου διαδικασίες σε

καταγράφονταν

βάρος των συναδέλφων, οι οποίες εγκλωβίζουν - κατά τρόπο πρωτόγνωρο και όλως
αδικαιολόγητο - την είσπραξη της αποζημίωσης, μεταθέτοντάς την χρονικά σε σημείο
άγνωστο

και απροσδιόριστο,

παρά το γεγονός

ότι η εκτέλεση

των σχετικών

καθηκόντων καθιστά τα προβλεπόμενα ποσά άμεσα καταβλητέα.
Λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος πως η καθιέρωση του νέου τρόπου
καταβολής

της

αποζημίωσης

υπήρξε

παντελώς

αιφνιδιαστική

και

εμφανίζεται

πρωτόγνωρη σε σχέση με τα μέχρι σήμερα επί χρόνια ισχύοντα, κατανοείτε και εσείς.
προσωπικά ότι έχει δημιουργηθεί

σύγχυση στους συναδέλφους ως προς τον τρόπο

καταβολής της αποζημίωσης που πρόκειται να ισχύσει προς όσους πρόκειται να

Ι

ασκήσουν καθήκοντα αντιπροσώπων της Δικαστικής Αρχής κατά τις επικείμενες
εκλογές της 17ης Ιουνίου, ως προς ένα δηλαδή γεγονός άμεσα συναρτώμενο και με
την ίδια την εκδήλωση του σχετικού ενδιαφέροντος.
Κατόπιν τούτων, σας παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε - εντός εύλογου
χρονικού διαστήματος - ποιο ακριβώς καθεστώς είσπραξης των αποζημιώσεων
πρόκειται να ισχύσει, τις λεπτομέρειες αυτού και το χρονικό ορίζοντα εφαρμΟΥής
του, έτσι ώστε να τεθούν εγκαίρως υπόψη όλων των συναδέλφων και να αρθούν οι
σχετικές αμφισβητήσεις που αναπόφευκτα έχουν ανακύψει.
Σε κάθε περίπτωση - και ανεξαρτήτως των αποφάσεων του προκατόχου σας σας επισημαίνουμε εκ νέου πως ο ρόλος των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής είναι
ρόλος

αμιγώς

θεσμικός

και η άσκηση

των

σχετικών

καθηκόντων

αποτελεί

αναντικατάστατη προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών,
την τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών και τη διασφάλιση του αδιάβλητου
αυτών. Κατά συνέπεια, κάθε παρεΙσφρυση γραφειοκρατικού

τύπου διαδικασιών

τυγχάνει όλως αναντίστοιχη με την ιδιαίτερη φύση των σχετικών καθηκόντων,
καταλύοντας κάθε έννοια αξιοπρέπείας και ανταποδοτικότητας, η οποία πρέπει να
τυγχάνει άμεση ως αντάλλάγμα των 'CΙσκηθέντωνκαθηκόντων και όχι νά μετατίθεται
όλως αυθαίρετα για το μέλλον.
Για τους λόγους αυτούς οφείλετε να επανεξετάσετε

το ζήτημα

και να

φροντίσετε έτσι ώστε να αποφορτιστούν οι συνάδελφοι από περιττές και παντελώς
άσκοπες Υραφειοκρατικού τύπου διαδικασίες που εμποδίζουν την εκ μέρους τους
άμεση είσπραξη των καταβλητέων σε αυτούς αποζημιώσεων.
Επισημαίνουμε,

τέλος, εκ νέου την αναγκαιότητα

η κοινή Υπουργική

απόφαση περί καθορισμού του ύψους των καταβλητέων αποζημιώσεων να έχει σύμφωνα και με τα μέχρι σήμερα παγίως ισχύσαντα - περιεχόμενο το οποίο θα
κατοχυρώνει

αξιοπρεπείς

μέτρο των θεσμικών

αποζημιώσεις,

καθηκόντων
εισπρακτικού

που θα ανταποκρίνονται

που πρόκειται
χαρακτήρα,

να ασκηθούν,

φορολογικές

λογικές

όπως

είναι

υιοθετήθηκαν

εσχάτως και οι οποίες επιβάλλεται να αποκρουστούν

επαρκώς

στο

μακριά

από

αυrές

που

με απόφασή

σας.
Με τιμή,

2

.. '1

