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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Σ.Α.Σ. 

(και για όλους τους ενδιαφερόμενους στρατιωτικούς συνταξιούχους ) 

Διεκδίκηση Επιστροφής Αναδρομικά των μειώσεων που επιβλήθηκαν στις συντάξεις 

των αποστράτων με τις διατάξεις του ν. 4093/2012 (πλην των επιδομάτων εορτών 

και αδείας) και 4307/2014 

    Είναι γνωστό ότι με το νόμο 4093/2012 , πλην των περικοπών των επιδομάτων εορτών και 

αδείας, επεβλήθηκαν στις συντάξεις σας και οι παρακάτω μειώσεις: 

Α.  Δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου Γ,  υποπαραγράφου Γ1  και των 

περιπτώσεων 31-33 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 αναπροσαρμόστηκε 

μειωτικά από 1-8-2012 το ποσό της βασικής σύνταξης των αποστράτων βάσει των 

μισθολογικών μειώσεων που επέφεραν οι ως άνω διατάξεις στις αποδοχές των εν 

ενεργεία στρατιωτικών. Είναι η λεγόμενη «μισθολογική» μείωση ή αναπροσαρμογή, η οποία 

κρίθηκε αντισυνταγματική με απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, ήτοι 

με την αριθμ. 2192/2014, ως αντικείμενη τόσο προς την αρχή της ιδιαίτερης μισθολογικής 

μεταχειρίσεως των στρατιωτικών, όσο και προς τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 5 και 25 παρ. 

4 του Συντάγματος. Για τον λόγο δε αυτό, ακυρώθηκε και η απόφαση του Αναπληρωτή 

Υπουργού Οικονομικών, κατά το μέρος που στηριζόταν στις ανωτέρω αντισυνταγματικές και ως 

εκ τούτου ανίσχυρες και μη εφαρμοστέες διατάξεις των περιπτώσεων 31-33 και 37 της 

υποπαραγράφου Γ1 και αφορούσε την αναδρομική, από 1-8-2012 έως την εφαρμογή του νόμου 

αυτού, μείωση των αποδοχών των εν ενεργεία στελεχών των ενόπλων δυνάμεων και 

συνακόλουθα και των συντάξεων των αποστράτων. 

. Μόλις εκδόθηκε η ως άνω αριθμ. 2192/2014 απόφαση του ΣτΕ η πολιτεία 

αναδιπλώθηκε και ψηφίστηκε ο νόμος 4307/2014, στο άρθρο 86 του οποίου περιελήφθησαν 

ρυθμίσεις σχετικά με τη μισθολογική αποκατάσταση των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων και 

των σωμάτων ασφαλείας. Με τις νεότερες διατάξεις καταργήθηκαν, αφ' ης ίσχυσαν, οι 

προμνησθείσες αντισυνταγματικές διατάξεις του άρθρου πρώτου, παράγραφος Γ, 

υποπαράγραφος Γ1 περιπτώσεις 31-33 του ν. 4093/2012, προβλέφθηκαν νέες μισθολογικές 

αναπροσαρμογές με την αντικατάσταση εκ νέου, από 1-8-2012, του άρθρου 50 παρ. 2 του ν. 
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3205/2003 (Α' 297)ενώ με την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου 86 ορίσθηκε ότι με κοινή 

υπουργική απόφαση καθορίζεται «ο χρόνος και η διαδικασία καταβολής των 

αναπροσαρμοσμένων αποδοχών και συντάξεων, καθώς και της διαφοράς αποδοχών και 

συντάξεων που απορρέει από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων, για το χρονικό 

διάστημα από 1.8.2012 έως και 31.12.2014 προς τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και 

αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού 

Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, εν ενεργεία και απόστρατους». Κατ' εξουσιοδότηση της 

τελευταίας αυτής διατάξεως, εκδόθηκε η κοινή υπουργική απόφαση, υπ' αριθμ. 

οικ.2/88371/ΔΕΠ/14/17.11.2014, (Β' 3093) με την οποία προβλέφθηκε ο χρόνος και ο τρόπος 

επιστροφής, για το χρονικό διάστημα από 1-8-2012 έως 30-11-2014, των χρηματικών ποσών 

που αντιστοιχούσαν στην διαφορά μεταξύ των αναπροσαρμοζομένων συντάξιμων αποδοχών 

του ν. 4307/2014 και των συντάξιμων αποδοχών που πράγματι είχατε λάβει, τα οποία ήταν 

μειωμένα σε ποσοστό περίπου 50% σε σχέση με τις προ της 1-8-2012 συντάξιμες αποδοχές 

σας. 

 Μετά τις νομοθετικές αυτές εξελίξεις, το Τριμελές Συμβούλιο Συμμορφώσεως του 

Συμβουλίου της Επικρατείας, έκρινε με τις υπ. αριθμ. 18- 21/2015 αποφάσεις του,  ότι η 

Διοίκηση εν μέρει μόνον συμμορφώθηκε προς τις εν λόγω αποφάσεις της Ολομελείας του 

Συμβουλίου της Επικρατείας, για τον λόγο δε αυτό επέβαλε σε βάρος του Υπουργείου 

Οικονομικών την κατ' άρθρο 3 παρ. 3 του ν 3068/2002 χρηματική κύρωση, το ύψος της οποίας 

προσδιόρισε, για κάθε αίτηση, στο ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ. Συγκεκριμένα 

έκρινε ότι οι ρυθμίσεις του άρθρου 86 του ν. 4307/2014 συνιστούσαν πλημμελή συμμόρφωση 

προς την άνω ακυρωτική απόφαση διότι: α) για το χρονικό διάστημα από 1-8-2012 μέχρι 31-

12-2012, το οποίο αφορούσε τα ποσά των αποδοχών που οι στρατιωτικοί αλλά και εσείς οι 

απόστρατοι υποχρεώθηκατε να επιστρέψετε ως αχρεωστήτως καταβληθέντα λόγω των 

αναδρομικών μειώσεων που επέβαλαν οι ανωτέρω διατάξεις  του ν. 4093/2012, προέβλεπαν 

ότι θα καταβληθούν μόνον κατά το ήμισυ και β) για το χρονικό διάστημα από 1-1-2013 μέχρι 

31-12-2014 που αφορούσε τα χρηματικά ποσά που αντιστοιχούσαν στην διαφορά μεταξύ των 

συντάξιμων αποδοχών που λαμβάνατε προ της εφαρμογής του ν.4093/2012 και των 

συντάξιμων αποδοχών που πράγματι σας κατεβλήθησαν, προέβλεπαν, επίσης, μερική, κατά 

το ήμισυ περίπου επιστροφή. Επίσης,  η με τις διατάξεις του άρθρου 86 παρ. 2 του ως άνω 

νόμου εκ νέου αναπροσαρμογή του μισθολογίου των στρατιωτικών των ενόπλων δυνάμεων και 

επομένως και της βασικής σύνταξη των αποστράτων, ήταν  μεν ανώτερη  κατά 50% εκείνης 

που θέσπιζε ο  αντισυνταγματικός νόμος 4093/2012, κυμαίνονται όμως σε επίπεδα κατώτερα 

εκείνης που είχαν διαμορφωθεί πριν την 1-8-2012, ομοίως κατά 50%. Δηλαδή και η νέα 

μισθολογική αναπροσαρμογή περιείχε περικοπές που αντιστοιχούσαν στο ήμισυ των περικοπών 

της μισθολογικής αναπροσαρμογής του ν.4093/2012.  Επίσης στη νέα μισθολογική 

αναπροσαρμογή που επηρέασε την βασική σύνταξή σας προσδόθηκε  αναδρομική ισχύς, η 

οποία ανατρέχει στον χρόνο ενάρξεως ισχύος των διατάξεων του ν. 4093/2012, οι οποίες είχαν 



κριθεί αντισυνταγματικές και ανίσχυρες με τις υπ' αριθμ. 2192-6/2014 αποφάσεις της 

Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας, δηλαδή οι νεότερες μισθολογικές ρυθμίσεις του 

ν.4307/2014 αντικατέστησαν τις ανίσχυρες ρυθμίσεις αναδρομικώς από 1-8-2012. Με άλλα 

λόγια, η μείωση που προήλθε από τις ως άνω αντισυνταγματικές διατάξεις της παραγράφου 

Γ της υποπαραγράφου Γ1  και των περιπτώσεων 31-33 του άρθρου πρώτου του 

ν.4093/2014 τόσο στις αποδοχές των εν ενεργεία στρατιωτικών  όσο και στις 

συντάξιμες αποδοχές σας, διατηρήθηκε και μετά την ψήφιση του ν.4307/2014 κατά 

το ήμισυ (50%). 

Ετσι, με βάση τις ανωτέρω διατάξεις του ν.4307/2014 από 1-8-2012 

αναπροσαρμόστηκε την 1-1-2015, αναδρομικά από 1-8-2012, το ποσό της βασικής σας 

σύνταξης βάσει των νέων μισθολογικών αναπροσαρμογών, υπήρχε όμως και πάλι περικοπή που 

αντιστοιχούσε στο ήμισυ της αρχικής περικοπής του ν.4093/2012 που κρίθηκε 

αντισυνταγματική. Παράλληλα σας χορηγήθηκε τον Δεκέμβριο του 2014 εφάπαξ ποσό που 

αντιστοιχούσε στο ήμισυ του ποσού που υποχρεωθήκατε να επιστρέψετε ως αχρεωστήτως 

καταβληθέν για το χρονικό διάστημα 1-8-2012 μέχρι 31-12-2012 λόγω των αναδρομικών 

μειώσεων που επέβαλαν οι ανωτέρω διατάξεις  του ν. 4093/2012, ενώ σας επεστράφησαν  

αναδρομικά για το χρονικό διάστημα από 1-1-2013 μέχρι 31-12-2014 (24 μήνες) τα χρηματικά 

ποσά που αντιστοιχούσαν στην διαφορά μεταξύ των βασικών συντάξιμων αποδοχών που 

λαμβάνατε προ της εφαρμογής του ν. 4093/2012, δηλαδή έως τον Ιούλιο του 2012, και των 

βασικών συντάξιμων αποδοχών που πράγματι σας κατεβλήθησαν για το διάστημα αυτό, αλλά 

μόνο κατά το ήμισυ . Τα ποσά αυτά τα λάβατε στις συντάξεις σας σε 36 δόσεις  από τον 

Ιανουάριο του 2015 έως και τον Δεκέμβριο του 2017 και αποτελούν την πρώτη φάση 

επιστροφής αναδρομικών. Σε αυτή την πρώτη φάση, κατά την οποία έγινε μερική 

αποκατάσταση του μισθολογίου των στρατιωτικών και των συντάξεων των αποστράτων, δεν 

παρατηρήθηκαν προβλήματα και εξ όσων είμαι σε θέση να γνωρίζω, δεν υπάρχουν παράπονα 

για εσφαλμένους υπολογισμούς των ποσών που επεστράφησαν. 

Στο μεταξύ με την αριθμ. 1125/2016 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου 

της Επικρατείας κρίθηκαν αντισυνταγματικές και οι διατάξεις του άρθρου 86 του ν.4307/2014 

με τις οποίες έγινε μερική αποκατάσταση του μισθολογίου των στρατιωτικών και των συντάξεων 

των αποστράτων με την εκ νέου αναπροσαρμογή των τρεχουσών αποδοχών των εν ενεργεία 

στρατιωτικών και των συντάξιμων δικών σας, η οποία όμως έγινε με τρόπο που να διατηρείται 

το ήμισυ της αρχικής περικοπής των αποδοχών των εν ενεργεία στρατιωτικών αλλά και της 

βασικής σύνταξης των αποστράτων,  με το σκεπτικό ότι 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. Ομοίως κρίθηκαν αντισυνταγματικές 

και οι διατάξεις που προσδιόρισαν το ύψος των επιστρεπτέων ποσών αποδοχών και 

συντάξεων σε κάθε ένα από τους δικαιούχους αυτών οι οποίες υπολείπονται αυτών που 

ελάμβαναν προ της εφαρμογής του αντισυνταγματικού ν.4093/2012 κατά το ήμισυ (50%)  Ετσι 



γεννήθηκε δικαίωμα επιστροφής και των νέων περικοπών που αντιστοιχούσαν στο ήμισυ των 

αρχικών (50%) αναδρομικά από τότε που επιβλήθηκαν, δηλαδή από 1-8-2012 και εφεξής. 

Δυστυχώς η πολιτεία εν μέρει μόνο συμμορφώθηκε με την απόφαση αυτή. Και τι 

εννοώ : 

-Μέχρι 31-12-2018 που λαμβάνατε ενημερωτικά σημειώματα συντάξεων, δεν είχε 

αναπροσαρμόσει την βασική σας σύνταξη στις επιταγές της ανωτέρω απόφασης, η οποία 

εξακολουθούσε να υπολογίζεται από 1-8-2012 με βάση τις αναπροσαρμοσθείσες αποδοχές των 

στρατιωτικών που επέβαλε ο νόμος 4307/2014, δηλαδή μειωμένη με μείωση που αντιστοιχούσε 

στο 50% της αρχικής μείωσης που επιβλήθηκε με τον. 4093/2012.  

-Η προσπάθειά της να αποδώσει αναδρομικά την επιστροφή της ως άνω περικοπής με 

τα άρθρα 10-14 του νόμου 4575/2015, τον Δεκέμβριο του 2018, εν μέρει μόνο αποκατέστησε 

την αδικία αφού: α) απέδωσε μεν αναδρομικά το ήμισυ (50%) της μείωσης που 

επιβλήθηκε με τις αντισυνταγματικές διατάξεις του ν.4093/2012 και διατηρήθηκε 

με τις διατάξεις του άρθρου 86 του ν.4307/2014 που αντικατέστησαν τις 

αντισυνταγματικές διατάξεις του 4093/2012 και επέβαλαν νέα μισθολογική, 

αναδρομική από 1-8-2012, αναπροσαρμογή των αποδοχών των εν ενεργεία 

στρατιωτικών και των συντάξεων των αποστράτων,  δεν την απέδωσε όμως για όλο 

το χρονικό διάστημα που αυτή γινόταν, δηλαδή από 1-8-2012 έως 31-12-2018 αλλά 

την επέστρεψε μέχρι τις 30-5-2016,  με αιτιολογία το χρονικό σημείο υπαγωγής σας στις 

διατάξεις του νέου νόμου 4387/2016, το οποίο προσδιόρισε στην ημερομηνία δημοσίευσης του 

νόμου αυτού, παρά την αντίθετη διάταξη τόσο του άρθρου 4 του ν. 4387/2016 που αναφέρει 

ότι υπαγόσαστε στις διατάξεις του από 1-1-2017 όσο και αυτής του άρθρου 14 παρ. 2α του 

ίδιου νόμου που επέβαλε την διατήρηση των συντάξεών σας στο ίδιο ύψος του Δεκεμβρίου του 

2014 έως τις 31-12-2018 και β) πολλοί από εσάς (περίπου 4.000) έλαβαν μικρότερα 

ποσά αναδρομικών από αυτά που έπρεπε να λάβουν ή δεν έλαβαν καθόλου, δηλαδή 

η επιστροφή των αναδρομικών υπολογίστηκε εσφαλμένα.  

Συνεπώς, αυτή η δεύτερη φάση επιστροφής αναδρομικών προς συμμόρφωση στις 

δικαστικές αποφάσεις 2192-2196/2014 και 1125/2016, γεννά αξιώσεις επανυπολογισμού των 

επιστραφέντων αναδρομικών για όσους από εσάς δεν λάβατε τα σωστά ποσά 

αναδρομικών που έπρεπε να λάβετε ενώ για όλους σας γεννά αξίωση επιστροφής 

αναδρομικών για το συνολικό χρονικό διάστημα 77 μηνών, για το οποίο  επιβλήθηκε 

η νέα περικοπή με την μισθολογική αναπροσαρμογή του ν.4307/2014, η οποία 

αντιστοιχούσε στο 50% της αρχικής περικοπής που επιβλήθηκε με τον 

ν.4093/2012, ήτοι για το διάστημα από 1-8-2012 έως 31-12-2018  και όχι μόνο για το 

διάστημα των 47 μηνών που λάβατε αναδρομικά. 



Β) Η έτερη μείωση των συντάξεών σας που επιβλήθηκε με το νόμο 

4093/2012 είναι η ευθεία μείωση της παραγράφου Β3 του άρθρου πρώτου, 

σύμφωνα με την οποία από 1-1-2013: 

«α. Η μηνιαία σύνταξη ή το άθροισμα των μηνιαίων συντάξεων και μερισμάτων, άνω των 1.000 

ευρώ, που καταβάλλονται από οποιαδήποτε πηγή και για οποιαδήποτε αιτία, μειώνεται ως εξής: 

Για συνολικό ποσό σύνταξης ή αθροίσματος συντάξεων: αα. `Ανω των 1.000,00 ευρώ και έως 

1.500,00 ευρώ, μειώνεται το σύνολο του ποσού κατά 5% και σε κάθε περίπτωση το ποσό που 

εναπομένει δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.000,01 ευρώ. ββ. Από 1.500,01 ευρώ έως και 

2.000,00 ευρώ, μειώνεται το σύνολο του ποσού κατά 10% και σε κάθε περίπτωση το ποσό που 

εναπομένει δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.425,01 ευρώ. γγ. από 2.000,01 ευρώ έως και 

3.000,00 ευρώ, μειώνεται το σύνολο του ποσού κατά 15% και σε κάθε περίπτωση το ποσό που 

εναπομένει δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.800,01 ευρώ και δδ. από 3.000,01 ευρώ και άνω, 

μειώνεται το σύνολο του ποσού κατά ποσοστό 20% και σε κάθε περίπτωση το ποσό που 

εναπομένει δεν μπορεί να υπολείπεται των 2.550,01 ευρώ. β. Για τον προσδιορισμό του 

ποσοστού μείωσης λαμβάνεται υπόψη το ποσό της μηνιαίας βασικής σύνταξης ή των μηνιαίων 

βασικών συντάξεων όπως αυτά θα έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2012 μετά την τυχόν 

παρακράτηση της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων και της επιπλέον εισφοράς της παρ. 14 

του άρθρου 2 του Ν.4002/2011, καθώς και των τυχόν μειώσεων που επιβλήθηκαν με τις διατάξεις 

της παρ. 10 του άρθρου 1 του Ν. 4024/2011 και του άρθρου 1 του Ν. 4051/2012 . ..» 

            Η μείωση αυτή στα συνταξιοδοτικά σας σημειώματα φαίνεται ξεκάθαρα ως μείωση του 

Ν.4093/2012 και είναι το καθαρό ποσό που προκύπτει εάν από την βασική σας σύνταξη 

αφαιρέσουμε την παρακράτηση της εισφοράς αλληλεγγύης, της μείωσης του ν.4024/2011 και 

της μείωσης του ν.4051/2012, το δε υπόλοιπο το πολλαπλασιάσουμε με 5,10,15% ανάλογα.  

   Και η μείωση αυτή κρίθηκε αντισυνταγματική με την αριθμ. 1277/29-6-2018 

απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία δεν έθεσε, κατά τα 

συνηθισμένα, χρόνο έναρξης των οικονομικών αποτελεσμάτων της, την ημερομηνία 

δημοσίευσής της, οπότε είναι δυνατή η αξίωση αναδρομικών τουλάχιστον σε βάθος διετίας.  

   Συμπερασματικά τί μπορείτε να διεκδικήσετε  

Α) Ξεκάθαρα την επιστροφή της ευθείας μείωσης που επιβλήθηκε στις συντάξεις σας 

με την παράγραφο Β3 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (5%, 10%, 15% των 

συντάξιμων αποδοχών σας), το ποσό της οποίας προκύπτει με σαφήνεια από τα 

ενημερωτικά σημειώματα των συντάξεών σας μέχρι τον Δεκέμβριο του 2018 που τα 

λαμβάνατε. Με δεδομένο ότι, όπως κατ΄επανάλλειψη με έχετε ενημερώσει, τα ποσά που 

εξακολουθείτε να λαμβάνετε και τους πρώτους μήνες του 2019 δεν έχουν αλλάξει, η διεκδίκηση 

μπορεί να ξεκινήσει από σήμερα και να επεκταθεί σε βάθος διετίας, δηλαδή από 1-1-2017, εκτός 

εάν κάποιοι από εσάς έχουν προσβάλει με οποιονδήποτε τρόπο την μείωση αυτή ή έχουν αιτηθεί 

επιστροφή αναδρομικών εξαιτίας της ως άνω μείωσης με αίτησή τους από τότε που αυτή 



επιβλήθηκε, ήτοι από 1-1-2013 έως 1-1-2017, οπότε αξίζει για αυτούς μία προσπάθεια 

διεκδίκησης αναδρομικών μεγαλύτερου χρονικού διαστήματος.  

Β) Την επιστροφή της περικοπής που επιβλήθηκε αναδρομικά με την εκ νέου 

μισθολογική αναπροσαρμογή των αποδοχών των εν ενεργεία στρατιωτικών και 

επομένως και των συντάξιμων αποδοχών σας με τις διατάξεις του άρθρου 86 παρ. 2 

του ν.4307/2014, η οποία αντιστοιχεί στο 50% της περικοπής που επιβλήθηκε με την 

κριθείσα αντισυνταγματική μισθολογική αναπροσαρμογή του ν.4093/2012 (Γ, Γ1, 31-33), την 

οποία ουσιαστικά διατήρησε κατά το ήμισυ και η οποία επίσης κρίθηκε αντισυνταγματική, για 

ολόκληρο το χρονικό διάστημα από 1-8-2012 που επιβλήθηκε αναδρομικά και δεν σας 

επεστράφη με τις διατάξεις του ν. 4575/2015 Δεκέμβριο του 2018, ήτοι από 1-6-2016 έως 

31-12-2018, (31 μήνες), δεδομένου ότι σας χορηγήθηκαν αναδρομικά 47 μηνών  

αντί 78.  

Γ) Τέλος, για όσους από εσάς δεν έγινε σωστά ο υπολογισμός των αναδρομικών που 

λάβατε τον Δεκέμβριο του 2018 με τις διατάξεις του ν.4575/2018, μπορείτε να 

διεκδικήσετε την διαφορά του ποσού που λάβατε με το ποσό που έπρεπε να λάβετε, 

το οποίο θα υπολογιστεί με βάση τα αναδρομικά που λάβατε κατά την πρώτη φάση επιστροφής 

του 50% της μισθολογικής αναπροσαρμογής που επιβλήθηκε με τον νόμο 4093/2012 και 

κρίθηκε αντισυνταγματική, δεδομένου, ότι όπως προαναφέρθηκε, και η δεύτερη περικοπή της 

βασικής σύνταξής σας που έγινε με τις διατάξεις του άρθρου 86 του ν. 4307/2014  

αντιστοιχούσε στο ήμισυ περίπου της αρχικής.    

Όλες οι παραπάνω διεκδικήσεις μπορεί να σωρευθούν σε μία ομαδική αγωγή την οποία 

μπορεί να αναλάβει το γραφείο μας.  Καλό θα είναι όμως, προς διευκόλυνσή σας αλλά και 

διευκόλυνση του δικαστηρίου που θα επιληφθεί της υπόθεσής σας, όσοι έχετε λάβει σωστά τα 

τελευταία αναδρομικά του Δεκεμβρίου του 2018 και απλώς διεκδικείτε την επιστροφή τους για 

το υπόλοιπο χρονικό διάστημα από 1-6-2016 έως 31-12-2018 και μαζί αναδρομικά την μείωση 

της παραγράφου Β3 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (δηλαδή τη μείωση 5%,10%,15% 

των συντάξεών σας) να αποτελέσετε τους ενάγοντες μίας αγωγής ενώ όσοι από εσάς διεκδικείτε 

και διαφορές αναδρομικών λόγω εσφαλμένου υπολογισμού, εξαιτίας της πολυπλοκότητας του 

ζητήματος, να αποτελέσετε τους ενάγοντες έτερης αγωγής.   

Δεδομένης της πολυπλοκότητας του θέματος που επιβάλλει την άσκηση ομαδικής 

αγωγής με όχι περισσότερους από 25 ενάγοντες, τα έξοδα που θα χρειαστεί να προκαταβάλλετε 

για την συμμετοχή σας στην ομαδική αγωγή ανέρχονται στο ποσό των σαράντα (40,00) ευρώ, 

το οποίο καλύπτει τόσο την κατάθεση όσο και την εκδίκαση της αγωγής και το οποίο μπορείτε 

να καταθέσετε στον αρ. 5009010433016 λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς, αναγράφοντας 

το ονοματεπώνυμό σας. Περαιτέρω αμοιβή δεν προβλέπεται, ούτε συμμετοχή στο επιδικασθέν 

ποσό.  



Επειδή τα ποσά που θα αιτηθεί ο καθένας σας ενδεχομένως να ξεπερνούν συνολικά το 

ποσό των 6.000 ευρώ, προκειμένου να αποφευχθεί το επιπλέον έξοδο της προκαταβολής 

δικαστικού ενσήμου, υπάρχει η δυνατότητα το αίτημα να κατατεθεί ως αναγνωριστικό, δηλαδή 

να αιτηθείτε την καταβολή του οφειλόμενου ποσού χωρίς τόκους. Εάν όμως κάποιος από εσάς 

επιθυμεί να διεκδικήσει εντόκως το ποσό καταβάλλοντας κατά την ημέρα εκδίκασης της αγωγής 

το δικαστικό ένσημο που αποτελεί ποσοστό 10-12/1000 επί του ποσού που αιτείται, θα πρέπει 

να μας ενημερώσει ώστε να το χειριστούμε, έγκαιρα, αναλόγως.      

         Τα έγγραφα που πρέπει να προσκομίσετε στο γραφείο μας κατά την έναρξη της 

διαδικασίας  είναι τα παρακάτω: 

-Για όσους διεκδικούν μόνο την επιστροφή της μείωσης της παραγράφου Β3 

και την επιστροφή των περικοπών που επιβλήθηκαν βάσει των μισθολογικών 

αναπροσαρμογών για το διάστημα από 1-6-2016 έως 31-12-2018 : 

Ενημερωτικά σημειώματα συντάξεων Ιανουαρίου του 2015 και από Ιανουάριο του 2017 

έως και Δεκέμβριο του 2018, και τυχόν ένδικα βοηθήματα ή αιτήσεις που ζητούν την επιστροφή 

των μειώσεων της διατάξεως Β3 (δηλαδή της μείωσης κατά 5,10,15%) 

-Για όσους διεκδικούν και ορθό επανυπολογισμό των αναδρομικών που 

έλαβαν τον Δεκέμβριο του 2018,  εκτός από τα παραπάνω έγγραφα απαιτούνται και 

ενημερωτικά συντάξεως Δεκεμβρίου 2012, Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2013, 

Ιουλίου 2014, Δεκεμβρίου 2014, Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2015, 

Οκτωβρίου και Δεκεμβρίου 2016  

-Εγγραφο με τα πλήρη στοιχεία σας (ονοματεπώνυμο, πλήρη διεύθυνση κατοικίας, 

τηλέφωνα επικοινωνίας, Αριθμό Μητρώου Συνταξιούχου, ΑΦΜ,  κλπ), εκτός εάν υπάρχει στο 

γραφείο μας τέτοιο, από προηγούμενη συνεργασία.  

 -Εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, την οποία, όσοι επιθυμείτε 

να συμμετάσχετε, θα λάβετε από το γραφείο μας, όταν προσκομίσετε τα ανωτέρω 

δικαιολογητικά.   

           -Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση και διευκρίνιση, 

καθημερινά στα τηλέφωνα 210-52.41.943, 210.52.26.613, 210-52.27.163 κατά τις ώρες 09:30 

έως 15:00 και στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση emmangeo@hotmail.gr 

                                                       Με εκτίμηση  
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