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ΠΡΟΣ: 

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 

 

ΑΙΤΗΣΗ 

 

…………………………………………………………………………………… του 

……………………………………….…….., Στρατιωτικού Συνταξιούχου 

(ΑΜΣ…………………………………), κατοίκου…………………….. (οδος 

………………………………………..) 

 

 

Σας γνωρίζω τα ακόλουθα και παρακαλώ για τις αιτούμενες ενέργειες: 

1. Μέσα στα πλαίσια οικονομικής ανόρθωσης της χώρας, έγιναν 

υπέρμετρες περικοπές στη σύνταξή μου, με συνέπεια την υπέρβαση του 

ορίου πέραν του οποίου ήταν Συνταγματικά ανεκτές ακόμη δε και του 

Ευρωπαϊκού Χάρτου και του Συνταγματικού δικαιώματος της αξιοπρεπούς 

διαβίωσης.  

 

2. Με τις διατάξεις περιπτώσεων 31-33 της υποπαραγράφου Γ1 

της παρ. Γ του άρθρου 1ου του Νόμου 4093/2012, επήλθαν σημαντικές 

μειώσεις στις αποδοχές των εν ενεργεία στρατιωτικών, με αντίστοιχη 

επίπτωση (μείωση στις στρατιωτικές συντάξεις).  

 

3. Κατόπιν προσφυγής στην δικαιοσύνη των Ενώσεων 

Αποστράτων Αξ-κων ενώπιον της Ολομέλειας του Συμβουλίου της 

Επικρατείας για αντισυνταγματικότητα του Νόμου 4093/2012, με την αριθμ. 

2192/2014 απόφασή του το δικαστήριο δέχθηκε ότι οι διατάξεις του άνω 

Νόμου, με τις  οποίες μειώθηκαν οι αποδοχές των εν ενεργεία στρατιωτικών 

των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας και, μάλιστα, 
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αναδρομικώς από 1-8-2012, καθώς και της απολύτου συναφούς προς αυτές 

διατάξεως της περιπτώσεως 37, αντίκεινται προς την απορρέουσα εμμέσως 

από τις διατάξεις των άρθρων 45, 23 παρ.2 και 29 παρ.9 του Συντάγματος 

αρχή της ιδιαίτερης μισθολογικής μεταχειρίσεως των στρατιωτικών (Ενόπλων 

Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας) καθώς και προς τις συνταγματικές 

διατάξεις των άρθρων 4 παρ.5 και 25 παρ. 4. 

 

4. Συνακόλουθη υπήρξε η ακύρωση της αριθμ. ΟΙΚ.2/83408/0022/14-

11-2012 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β΄3017) με την 

οποία ξεκίνησε η μηνιαία παρακράτηση για την επιστροφή προς το Ελληνικό 

Δημόσιο των «αχρεωστήτως καταβληθεισών» συντάξεων που έλαβα για το 

χρονικό διάστημα 1/8/2012-31/12/2012. 

Με την αριθμ. πρωτ. …………………. αίτησή μου προς το ΓΛΚ ζήτησα 

μετ’ εφαρμογή και της αριθμ. 2177/2014 αποφάσεως της Ολομέλειας του 

Συμβουλίου της Επικρατείς επιστροφή των ποσών που μου παρακρατήθηκαν 

από την σύνταξη Ιανουαρίου 2013 έως την εξόφληση και την αναπροσαρμογή 

της σύνταξής μου στο ύψος αυτής που ελάμβανα μέχρι και τον Ιούλιο του 

2012.  

Καίτοι όμως η Διοίκηση έχει υποχρέωση να συμμορφώνεται προς τις 

δικαστικές αποφάσεις σύμφωνα με τη διάταξη παρ. 5 άρθρου 95 του 

Συντάγματος, εντούτοις αγνόησε την Συνταγματική αυτή επιταγή και προέβη 

σε μερική εφαρμογή της αριθμ. 2192/2014 απόφασης του Συμβουλίου της 

Επικρατείας, εκδοθέντος του Νόμου 4307/2014 με τη διάταξη της παρ. 2α 

άρθρου 6 του οποίου περιεκόπει το ήμισυ των συντάξιμων διαφορών (δηλαδή 

της σύνταξης που ελάμβανα τον Ιούλιο του 2012 και της σύνταξης που έλαβα 

βάση των διατάξεων περιπτώσεων 31-33 της υποπ. Γ1 της παρ. Γ άρθρου 1ου 

του Ν.4093/2012) που έπρεπε να λάβω για το χρονικό διάστημα 1/8/2012 έως 

σήμερα. 

Η άνω όμως περικοπή δεν πρέπει να τύχει εφαρμογής καθότι 

ανατρέπει τα αμετακλήτως κριθέντα με την αριθμ. 2192/2014 απόφαση της 

Ολομέλειας του Συμβουλίου Επικρατείας και προσκρούει στα άρθρα 20 παρ. 
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1 του Συντάγματος και 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ καθώς και στο άρθρο 1 του 

πρώτου πρόσθετου πρωτοκόλλου ΕΣΔΑ.  

 

Για τους λόγους αυτούς  

ΑΙΤΟΥΜΑΙ 

Να αναγνωριστεί η υποχρέωση του Ελληνικού Δημοσίου να μου 

καταβάλλει το οφειλόμενο ποσό, το οποίο προκύπτει από τη διαφορά ανάμεσα 

στα ποσά των συντάξεων που έλαβα Ιανουαρίου 2013 (με την οποία ξεκίνησε 

δυνάμει της αριθμ. ΟΙΚ.2/83408/0022/14-11-2012 αποφάσεως του Υπουργού 

Οικονομικών και η μηνιαία παρακράτηση για την επιστροφή προς το Ελληνικό 

Δημόσιο των «αχρεωστήτως καταβληθεισών συντάξεων» που έλαβα για το 

διάστημα 1/8/2012-31/12/2012) έως την σύνταξη Δεκεμβρίου 2014 και στα 

ποσά που θα ελάμβανα αν δεν ίσχυαν για το διάστημα αυτό οι παραπάνω 

αντισυνταγματικές και ήδη καταργηθείσες από τότε που ίσχυσαν διατάξεις του 

Νόμου 4093/2012 και επιπλέον να μην τύχει εφαρμογής η διάταξη του 

άρθρου 86 παρ. 2α του Νόμου 4307/2014 και η σε εκτέλεσή της εκδοθείσα 

αριθμ. ΟΙΚ.2/88371/ΔΕΠ/18-11-2014 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – 

Εθνικής Άμυνας – Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη – Ναυτιλίας.  

 

Αθήνα, 22/12/2014 

Ο Αιτών 


