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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Όσοι συνάδελφοι δεν παρασύρθηκαν και δεν συμμετείχαν σε αγωγές για την 

μερική αποκατάσταση του μισθολογικού των στρατιωτικών που έγινε το 2014 

με τον Νόμο 4307/2014, μετά την έκδοση και των νέων αρ. 1125 έως 

1128/2016 αποφάσεων της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας που 

έκριναν ως αντισυνταγματική την μερική αποκατάσταση του μισθολογικού 

που έγινε το 2014, με την οποία διαμορφώθηκαν οι αποδοχές, τα επιδόματα 

και οι συντάξεις σε χαμηλότερα κατά 50% επίπεδα με την αρ. ΟΙΚ 

2/89371/ΔΕΠ/17-11-2014 απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Δημόσιας 

Τάξης και Προστασίας, του Πολίτη και Ναυτιλίας και Αιγαίου, υποχρεουμένης 

της Κυβέρνησης σε ολοσχερή εφαρμογή των αρ. 2192/2014 έως 2194/2014 

αρχικών αποφάσεων της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας και την 

επαναφορά των αποδοχών και συντάξεων στο προ της 1η Αυγούστου 2012 

επίπεδο, η μοναδική ενέργεια των συναδέλφων είναι αίτηση στο Νομικό 

Συμβούλιο του Κράτους, με το ακόλουθο περιεχόμενο: 

 

 

 

 



ΠΡΟΣ:  

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 

 

ΑΙΤΗΣΗ 

 

…………………………………………………………… του ……………………, 

Στρατιωτικού Συνταξιούχου (ΑΜΣ ……………………………….), 

κατοίκου …………………………… (οδός ………………………… αρ. …….. 

– Τ.Κ. ……………………….) 

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

 

Μετά την έκδοση των αρ. 1125 έως 1128/2016 αποφάσεων της 

Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, με τις οποίες κρίθηκε 

αντισυνταγματική η μερική αποκατάσταση το μισθολογίου των στρατιωτικών 

που έγινε το 2014 με το Νόμο 4307/2014 και την αρ. ΟΙΚ2/88371/ΔΕΠ/17-11-

2014, υποχρεουμένης της Κυβέρνησης σε ολοσχερή εφαρμογή των αρ. 

2192/2014 έως 2194/2014 αρχικών αποφάσεων της Ολομέλειας του 

Συμβουλίου της Επικρατείας και την επαναφορά των αποδοχών και των 

συντάξεων στο προ της 1ης Αυγούστου 2012 επίπεδο  

 

ΑΙΤΟΥΜΑΙ 

 

Για τις νόμιμες ενέργειες του Συμβουλίου διαμόρφωσης της σύνταξής μου στο 

ποσό που ελάμβανα προ της 1/8/2012 και επιστροφή των κρατήσεων που 

έγιναν στη σύνταξή μου σε εφαρμογή του Νόμου 4307/2014 και της αρ. 

ΟΙΚ2/88371/ΔΕΠ/17-11-2014 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών Εθνικής 

Άμυνας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Αιγαίου.  

 

Αθήνα ,     /   /2016 

Ο Αιτών  


