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Συνάδελφοι,
Πληροφορούµαστε ότι τις τελευταίες ηµέρες έρχονται ειδοποιήσεις σε πολλές εταιρείες για
επανακαθορισµό ποσοστού εργοδοτικής δαπάνης σε έργα που έχουν ήδη περαιωθεί ενώ έχει
επανειληµµένα κριθεί, µε δικαστικές αποφάσεις, ότι κατά την εκκαθάριση του έργου δεν
µπορεί να λαµβάνεται υπόψη ο Συντελεστής Εργατικής ∆απάνης (ΣΕ∆), ο οποίος αποτελεί
ένα ενδεικτικό εργαλείο µόνο κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου και όχι κατά την
περαίωσή του.
Το γεγονός αυτό συνεπάγεται καταβολή δυσβάστακτων χρηµατικών ποσών, ειδικά στη
σηµερινή αρνητική οικονοµική συγκυρία.
Επειδή θεωρούµε:
α) ευθέως παράνοµη την παραπάνω τακτική -

η άποψή µας αυτή εδράζεται σε σχετικές

δικαστικές αποφάσεις τις οποίες οι Υπηρεσίες του ΙΚΑ αγνοούν επιδεικτικά, και
β) ότι η παραπάνω συµπεριφορά υπερβαίνει τα όρια της κακοπιστίας και της αυθαιρεσίας,
καλούµε όλους τους συναδέλφους να ενηµερώσουν τα γραφεία του Συνδέσµου για
τυχόν παρόµοια κρούσµατα που τους αφορούν.
Επίσης ενηµερώνουµε ότι την ερχόµενη εβδοµάδα ο Σύνδεσµος θα εξετάσει τις
δυνατότητες άσκησης νοµικών ενεργειών εναντίον των περιπτώσεων αυτών και
πιθανότατα θα ζητήσει καταλογισµό προσωπικών ποινών (βλ. και επισυναπτόµενο
σχετικό δηµοσίευµα µε τίτλο: «Πρωτοφανή χρηµατική «καµπάνα» σε βάρος του ΙΚΑ από το
Α’ Τµήµα του ΣτΕ»).
Με συναδελφικούς χαιρετισµούς,
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΒΛΑΧΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Συν.: ∆ηµοσίευµα µε θέµα: «Πρωτοφανής "καµπάνα" στο ΙΚΑ για "εµµονή σε αστήριχτα
ένδικα µέσα"».
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Πρωτοφανής "καµπάνα" στο ΙΚΑ για "εµµονή σε αστήριχτα ένδικα µέσα"
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Του Παναγιώτη Στάθη
Σε µια πρωτοφανή και σίγουρα απολύτως διδακτική χρηµατική «καµπάνα» σε βάρος του ΙΚΑ
προχώρησε το Α΄ Τµήµα του Συµβουλίου της Επικρατείας κατηγορώντας ευθέως τον φορέα του
δηµοσίου για «εµµονή στην άσκηση προφανώς αστήρικτων ενδίκων µέσων». Η απόφαση αυτή
που ενέχει θέση τελικής προειδοποίησης προς τους φορείς του δηµοσίου εκδόθηκε µε αφορµή την
επιµονή (σ.σ στα όρια της εκδικητικότητας) του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων να φτάσει
µέχρι την αναίρεση ενώπιον του Ανωτάτου Ακυρωτικού ∆ικαστηρίου επειδή σε υπόθεση που είχε
επιβάλλει επιπλέον ασφαλιστικές εισφορές σε ιδιοκτήτες πολυκατοικίας υπό ανέγερση, οι ιδιώτες
είχαν δικαιωθεί από το Εφετείο. Η επιµονή δε αυτή, σύµφωνα µε το ΣτΕ, ήταν απαράδεκτη καθώς
«τα ζητήµατα αυτά είχαν λυθεί µε αποφάσεις τόσο της Ολοµέλειας του ΣτΕ, όσο και µε επιµέρους
αποφάσεις» στις οποίες -άκουσον άκουσον- το νοµικό πρόσωπο όπου ασκούσε την αναίρεση ήταν
και πάλι , σε όλες, το ΙΚΑ.
∆ιαβάστε το υπόλοιπο κείµενο
Το παράβολο
Όπως εξηγεί στο Capital.gr ο νοµικός Γρηγόρης Μέντης το µυστικό στην αθρόα άσκηση ενδίκων
µέσων από το ΙΚΑ και γενικότερα τους φορείς του ∆ηµοσίου, βρίσκεται στη διάταξη που
επιτρέπει στο ∆ηµόσιο να µην καταβάλλει παράβολο στην άσκηση του ενδίκου µέσου σε αντίθεση
µε τον ιδιώτη που -π.χ σε φορολογικές υποθέσεις- καταβάλλει το 2% της αξίας της διαφοράς.
Αντιληπτό βέβαια είναι για τι ποσά µιλάµε, όταν η οικονοµική διαφορά ανέρχεται σε εκατοντάδες
χιλιάδες ή εκατοµµύρια ευρώ. Η επιβολή της ποινής λοιπόν προς το ΙΚΑ αποτελεί µια από τις
σπάνιες περιπτώσεις χρήσης της σχετικής διάταξης (άρθρο 205 ΚΠ∆) λόγω της ειδικής απαξίας
που εµπεριέχει για τη συµπεριφορά του διαδίκου:
«Ενόψει της εµµονής του αναιρεσείοντος Ταµείου στην υποστήριξη ενός ενδίκου
µέσου, συντρέχει νόµιµη περίπτωση επιβολής σε βάρος του χρηµατικής ποινής 700 ευρώ»
αναφέρουν οι δικαστές του ΣτΕ (αναπληρωτής πρόεδρος Αθ. Ράντος).
Όπως επισηµαίνει ο κ. Μέντης «η απόφαση αυτή του ΣτΕ είναι ιδιαίτερα σηµαντική, διότι σκοπός
της επιβολής της ποινής αυτής είναι η αποτροπή της ασκήσεως προφανώς αβάσιµων ενδίκων
βοηθηµάτων και µέσων».
Αντισταθµίζει, δηλαδή, η επιβολή της ποινής αυτής την έλλειψη υποχρέωσης καταβολής
παραβόλων για τη διεξαγωγή της δίκης από το ∆ηµόσιο, ενώ δεν ισχύει το ίδιο για τον ιδιώτη
διάδικο, ο οποίος καλείται να καταβάλει τα παράβολα για τη διεξαγωγή της δίκης, τα οποία σε
πολλές περιπτώσεις φτάνουν σε υπέρογκα ποσά.
Ειδικά δε στις φορολογικού περιεχοµένου διαφορές ορίζεται ως προϋπόθεση για να συζητηθεί η
έφεση του ιδιώτη διαδίκου η καταβολή παραβόλου ίσου µε το 2% του αντικειµένου της διαφοράς,
προς τον σκοπό της αποτροπής απερίσκεπτων ή προπετών ενδίκων µέσων.
Αντίστοιχο παράβολο δεν ορίζεται για το ∆ηµόσιο, το οποίο, προφανώς εξ αντιδιαστολής,
φαίνεται να µπορεί να ασκεί, χωρίς την καταβολή παραβόλου, προδήλως αβάσιµα ένδικα µέσα.
Η διάκριση αυτή, κατά τη γνώµη µας, είναι αντίθετη στο Σύνταγµα και την ΕΣ∆Α, αντικείµενη
στην αρχή της δικονοµικής ισότητας των διαδίκων.
Με την απόφαση αυτή του ΣτΕ φαίνεται να επιχειρείται από το ανώτατο ∆ικαστήριο µε εφαρµογή
διατάξεων που επιβάλλουν χρηµατική ποινή τάξεως, η αποτροπή της ασκήσεως προφανώς
αστήρικτων ενδίκων βοηθηµάτων και µέσων και από την πλευρά του ∆ηµοσίου».
http://www.capital.gr/gmessages/showForum.asp?id=594

