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ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ 
(με δικαιολογητικά για εν ενεργεία) 

      ΘΕΜΑ: «ΑΚΗΗ ΑΓΩΓΩΝ από εν ενεργεία και εν αποςτρατεία ςτελζχη για 
την αναδρομική διεκδίκηςη τησ διαφοράσ αποδοχών (μιςθών-ςυντάξεων), λόγω 
πλημμελοφσ εφαρμογήσ των αποφάςεων του τΕ». 

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

 Αξιότιμοι κφριοι,  

 Συνζχεια των προθγοφμενων ενθμερωτικϊν ςθμειωμάτων μασ, αλλά και τθσ 
διαρκοφσ επικοινωνίασ ςασ με το γραφείο μασ, ςασ ενθμερϊνουμε ότι μετά τισ 
πρόςφατεσ εξελίξεισ που αφοροφν ςτθ μερικι (πλθμμελι) εφαρμογι των 
αποφάςεων τθσ Ολομελείασ του ΣτΕ από τθν Κυβζρνθςθ και το Υπουργείο 
Οικονομικϊν, γεννάται δικαίωμα διεκδίκθςθσ τθσ μθ καταβλθκείςασ διαφοράσ και 
το γραφείο μασ προχωρεί ςτθν κατάκεςθ αγωγϊν για τθν διεκδίκθςι τθσ 
αναδρομικά από  01-08-2012. 

Θεωροφμε ότι η άςκηςη αγωγών είναι επιβεβλημζνη για το ςφνολο των εν 
ενεργεία και εν αποςτρατεία ςτελεχών, διότι θ διεκδικοφμενθ διαφορά, 
ανεξάρτθτα από το φψοσ τθσ, παραμζνει ςθμαντικι κακόςον:  

 (α) Στα μεν εν ενεργεία ςτελζχθ αποτελεί τμήμα του βαςικοφ τουσ 
μιςθοφ, ζχει πάγιο χαρακτιρα και λαμβάνεται υπόψθ για τον υπολογιςμό των 
καταβαλλόμενων επιδομάτων, του ΕΦΑΡΑΞ, τθσ ςφνταξθσ και των μεριςμάτων,  

 (β) ςτα εν αποςτρατεία ςτελζχθ θ διεκδικοφμενθ διαφορά είναι 
ουςιαςτική και με πάγιο χαρακτήρα, κακόςον πζραν των περιπτϊςεων λακϊν 
που εντοπίςτθκαν ςτο υπολογιςμό των αναδρομικϊν, θ καταβλθκείςα διαφορά 
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προσ αποκατάςταςθ τθσ ςφνταξθσ εξανεμίςτθκε ςυνεπεία αλλαγισ κλίμακασ τθσ 
ποςοςτιαίασ ειςφοράσ και κρατιςεων.  

Ρεραιτζρω κεωροφμε ότι θ μθ άςκθςθ αγωγισ ιςοδυναμεί με ςιωπθρι 
παραίτθςθ από το εν γζνει δικαίωμα για τθν επαναφορά των μιςκϊν και των 
ςυντάξεων ςτο επίπεδο τθσ 31-07-2012, γεγονόσ που κα ζχει ωσ απϊτερο 
αποτζλεςμα τθν εξίςωςισ τουσ προσ τα κάτω, χωρίσ δικαίωμα διεκδίκθςθσ ςτο 
μζλλον.  

ΗΜΕΙΩΗ: Για όςα ςτελζχθ αποςτρατεφτθκαν μετά τθν 01-08-2012 και 

ζλαβαν ι κα λάβουν ΕΦΑΠΑΞ με μειωμζνεσ αποδοχζσ λόγω εφαρμογισ τθσ παρ. 
Γϋ του ν. 4093/2012, ζχουν δικαίωμα αναηιτθςθσ τθσ διαφοράσ του ΕΦΑΠΑΞ που 
αναλογεί ςτον υπολογιςμό με βάςθ τισ αποδοχζσ, χωρίσ τισ περικοπζσ του ωσ άνω 
νόμου, τθν οποία το  Γραφείο  μασ  κα  διεκδικιςει.   

ΠΡΟΘΕΜΙΕ - ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ 

Αναφορικά με τισ καταληκτικζσ προθεςμίεσ για την άςκηςη των αγωγών 
ςασ γνωρίηουμε ότι: 

Πςοι εκ των ενδιαφερομζνων ζχουν υποβάλει, ατομικά ι μζςω του 
Γραφείου μασ, Αίτθςθ προσ το Νομικό Συμβοφλιο του Κράτουσ (ΝΣΚ) περί 
αναγνϊριςθσ τθσ απαιτιςεϊσ τουσ, θ οποία διακόπτει και τθν παραγραφι, ΔΕΝ 
ΤΦΙΣΑΣΑΙ  ΑΜΕΟ ΚΙΝΔΤΝΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΣΩΝ ΑΠΑΙΣΗΕΩΝ τουσ. 

 Για όςα εν ενεργεία ι εν αποςτρατεία ςτελζχθ δεν ζχουν υποβάλει μζχρι 
ςιμερα Αγωγι ι Αίτθςθ προσ το Νομικό Συμβοφλιο του Κράτουσ (ΝΣΚ) περί 
αναγνϊριςθσ τθσ απαιτιςεϊσ τουσ, ζχει ήδη παραγραφεί μζροσ των απαιτήςεών 
τουσ που αφορά ςτα αναδρομικά του ζτουσ 2012 και του Ιανουαρίου 2013.  
Ρροσ αποφυγι παραγραφισ των μετά τον Ιανουάριο του 2013 αναδρομικϊν 
ςυνιςτοφμε τθν άμεςη κατάκεςθ ΑΙΣΗΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΑΠΑΙΣΗΕΩ ςτο ΝΣΚ 
και εν ςυνεχεία ςτθν άςκθςθ  αγωγισ. 

 Η κατάκεςθ των αιτιςεων ςτο ΝΣΚ για αναγνϊριςθ τθσ απαίτθςθσ, θ οποία 
διακόπτει τθν παραγραφι, μπορεί να γίνει, είτε ατομικά με τθν υποβολι αιτιςεωσ  
απευκείασ ςτο ΝΣΚ, είτε μζςω του γραφείου μασ χωρίσ οικονομικι επιβάρυνςθ ι 
άλλθ δζςμευςθ.  

 Αναφορικά με τθν θμερομθνία τησ 27-12-2014 που είχε διαρρεφςει ςτο 
διαδίκτυο ωσ θ καταλθκτικι θμερομθνία για τθν άςκθςθ αγωγισ και θ οποία είχε 
ωσ αποτζλεςμα πολλά ςτελζχθ να κεωροφν ότι ζχει παραγραφεί ςυνολικά το 
δικαίωμά τουσ, ςασ γνωρίηουμε ότι αυτό δεν ιςχφει. Η ςυγκεκριμζνθ θμερομθνία 
είναι καταλθκτικι ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΙΑΚΟΡΗΣ ΡΑΑΓΑΦΗΣ ι 
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ΑΓΩΓΗΣ (όπου ιταν εφικτό) προκειμζνου να μθν παραγραφοφν τα αναδρομικά 
από τον Αφγουςτο του 2012 ζωσ και τον Ιανουάριο του 2013 και όχι το 
γενικότερο δικαίωμα τησ άςκηςησ αγωγήσ με τα υπόλοιπα αναδρομικά. (Άλλωςτε 

το ίδιο αναφζρει ρθτά και θ ςχετικι ανακοίνωςθ από τθν οποία προιλκε αυτι θ φιμθ).  

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΗ 

 ΚΟΣΟ  ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

 Για όςουσ επικυμοφν να ςυμμετάςχουν ςτθν ομαδικι άςκθςθ των υπόψθ 
αγωγϊν με το γραφείο μασ, το κόςτοσ ανζρχεται ςτο ποςόν των τριανταπζντε 
ευρϊ (35€) Ευρϊ ανά άτομο, ςτο οποίο περιλαμβάνεται το ςφνολο των εξόδων 
μζχρι τελεςιδικίασ τθσ υπόκεςθσ (και το Εφετείο).  

Η αμοιβι του γραφείου μασ  κα είναι ποςοςτό 4% επί του ποςοφ που κα 
επιδικαςκεί  και κα καταβλθκεί με τθν απόφαςθ.  

ΖΜΑΝΣΗΚΖ -ΓΗΔΤΚΡΗΝΖΖ: Σε περίπτωςθ διευκζτθςθσ τθσ υπόκεςθσ με 
νομοκετικι ρφκμιςθ, πριν τθν εκδίκαςθ των υποκζςεων,  το γραφείο μασ 
παραιτείται το δικαιϊματοσ είςπραξθσ τθσ ποςοςτιαίασ αμοιβισ του 4%, τθν 
οποία περιορίηει ςτο εφάπαξ ποςό των τριάντα ευρϊ (30€). Επιςθμαίνεται επίςθσ 
ότι το ίδιο κα ιςχφςει και για όςουσ ζχουν ιδθ υπογράψει Συμβάςεισ Δικθγορικισ 
Αμοιβισ με το γραφείο μασ. 

 Η κατάκεςθ του ποςοφ των τριάντα πζντε ευρϊ (35€) για τθν ςφνταξθ 
κατάκεςθ και κοινοποίθςθ τθσ αγωγισ μπορεί να γίνεται ςτουσ κάτωκι 
λογαριαςμοφσ:  

            1/ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ:  

      Απιθμ.Λογ.: 080/961299-89 
      ΗΒΑΝ: GR83 0110 0800 0000 0809 6129 989  
 

            2/ ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΩ:  

     Απιθμ.Λογ.: 5009-010401-815 

              ΙΒΑΝ:  GR14  0172  0090  0050  0901  0401  815    

 Ππορ διαζθάλιζη ηων ενδιαθεπόμενων και ανεξάπηηηα ποιορ θα ππαγμαηοποιήζει 

ηην καηάθεζη, ζηην θέζη ΚΑΣΑΘΔΣΖ θα ππέπει να αναγπάθεηαι αποκλειζηικά ηο 

όνομα ηος ενδιαθεπόμενος και ζηην θέζη ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΑ η θπάζη «έξοδα ζύνηαξηρ και 

άζκηζηρ αγωγήρ».      
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 Σηιρ πεπιπηώζειρ ηηρ αςηοππόζωπηρ πποζκόμιζηρ ηων δικαιολογηηικών, μποπεί 

να γίνεηαι ζςγσπόνωρ και η καηαβολή ηων 35 εςπώ ηοιρ μεηπηηοίρ.  

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΘΕΗ ΑΓΩΓΩΝ 

 Κάκε εν ενεργεία ι εν αποςτρατεία ςτζλεχοσ, που επικυμεί να ςυμμετάςχει 
ςτισ ομαδικζσ αγωγζσ που κα κατακζςει το γραφείο μασ, πρζπει να ςυγκεντρϊςει 
και να προςκομίςει ι αποςτείλει ταχυδρομικά ςτο γραφείο μασ τα κάτωκι 
δικαιολογθτικά:   

 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΕΛΕΧΩΝ 

α. Στοιχεία ενάγοντοσ.      (ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 1ο) 

β. Εξουςιοδότθςθ υπογεγραμμζνθ με κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ 
υπογραφισ .         (ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 
2ο)  

γ. Σφμβαςθ δικθγορικισ εντολισ υπογεγραμμζνθ ςε τρία (3) 
αντίγραφα.          (ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 3ο) 

δ. Αντίγραφα μθνιαίων μιςκολογικϊν φακζλων για το χρονικό 
διάςτθμα από 01-07-2012 ζωσ τθν κατάκεςθ τθσ αγωγισ, οπωςδιποτε δε 
αντίγραφο μιςκολογικοφ φακζλου μθνϊν Ιουλίου 2012, Δεκεμβρίου 2014 και 
Ιανουαρίου 2015  .           
(ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 4ο). 

ε. Βεβαίωςθ υπθρεςιακών μεταβολών θ οποία κα αναηθτθκεί και κα 
προςκομιςτεί ςτο μζλλον.  

  

 2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΕΝ ΑΠΟΣΡΑΣΕΙΑ ΣΕΛΕΧΩΝ 

α. Στοιχεία ενάγοντοσ .       (ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 5ο).  

β. Υπογεγραμμζνθ εξουςιοδότθςθ με κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ 
υπογραφισ.            
(ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ  6ο). 

γ. Υπογεγραμμζνθ ςφμβαςθ δικθγορικισ εντολισ ςε τρία (3) 
αντίγραφα .                        
(ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 7ο). 

δ. Αντίγραφα : 

(1) τθσ αρχικισ Συνταξιοδοτικισ Ρράξθσ,  
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(2) τθσ Ρράξθσ Αναπροςαρμογισ τθσ Σφνταξθσ(αφορά ςε όςουσ 

είχε απονεμθκεί ςφνταξθ πριν τθν 1-1-2013), 

(3) των Μθνιαίων Ενθμερωτικϊν Σθμειωμάτων Σφνταξθσ 
Ιουλίου 2012, Δεκεμβρίου 2014 και  Ιανουαρίου 2015.              (ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 8ο). 

  

(Σα Μηνιαία Ενημερωτικά ημειώματα δφνανται να εκτυπωθοφν ςτθν 
ιςτοςελίδα Γενικό Λογιςτιριο του Κράτουσ, με τισ ακόλουκεσ επιλογζσ:  

 «Συντάξεισ»,  

 «Ρροςωποποιθμζνθ Ρλθροφόρθςθ»,  

 «Πνομα Χριςτθ,  Κωδικόσ Ρρόςβαςθσ» για το taxisnet.gr,  

 «Μθνιαίο Ενθμερωτικό Σθμείωμα»,  

 «Επιλογι Σφνταξθσ»,  

 «Επιλογι Ζτουσ»,  

 «Επιλογι Μινα», 

 «Εμφάνιςθ pdf»  και ΕΚΣΤΠΩΗ). 

Τζλοσ, εξυπακοφεται ότι ςε περίπτωςθ που απαιτθκοφν περαιτζρω ςτοιχεία  
κα ενθμερωκείτε για τθν προςκόμιςι τουσ. 

 

 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΠΟΣΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ 

& ΣΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
οδάνκθ Ρ. Ρετραδζλλθ & Συνεργάτεσ 
Λ. Αλεξάνδρασ  48, Ακινα, T.K. 11473, 

Σηλ. 210-3245428, Fax: 211-8008302, Κιν. 6956016883 (Vpn),  6983501987 (Vpn)   &  *769577 (Vpn Ξ) 

 e-mail:  «r.petradelli@yahoo.gr»   & «petradelli.lawoffice@yahoo.com»  

 
 

 Για οποιαδιποτε διευκρίνιςθ ι πλθροφορία, μπορείτε να απευκφνεςτε ςτα 
τθλζφωνα του γραφείου μασ ι με μινυμα ςτο θλεκτρονικό μασ ταχυδρομείο. 

Ακινα 29 - 01-2015 
Με τιμι 

Ροδάνθη Π. Πετραδέλλη 
ΔΙΚΗΓΟΡΟ 
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(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1ο) 

ΣΤΟΙΦΕΙΑ ΕΝΑΓΟΝΤΟΣ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ  

 

ΒΑΘΜΟ:……………………………………………………………………………………………………………….. 

ΕΠΩΝΤΜΟ:…………………………………………………………………………………………………………..... 

ΟΝΟΜΑ:……………………………………………………………………………………………………………………... 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ:………………………………………..……………………………………………………………… 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ: (Οδόσ, αριθμόσ, Πόλη, ΣΚ): …..………………………………………….................... 

…………………………….……………………………………….……………………………………………………………. 

ΣΗΛΕΦΩΝΑ: κιν:.…………………………………… ςταθερό:……………………………………………..… 

e-mail:………………………………………………………………………………………………………………….… 

ΜΟΝΑΔΑ-ΤΠΗΡΕΙΑ:………………………………………………………………………………………………. 

ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΣΡΩΟΤ: ……………………………………………………………………………………………….. 

ΑΡ.ΣΑΤΣ./ΕΚΔΟΤΑ ΑΡΧΗ: ……………………………………………………………………………………….. 

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΣ. & ΗΜΕΡΟΜ. ΑΙΣΗΕΩ ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟ ΝΚ  
(Για όςουσ υπεβλήθη Αίτηςη από το Γραφείο μασ δεν απαιτείται) : …………………………………………………………… 
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(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2ο) 

ΕΞΟΤΙΟΔΟΣΗΗ                           
(Εν Ενεργεία ςτελζχουσ) 

Ο/Η υπογράφ…. (Βακμόσ-Ονομ/μο)……………………….............................................., 
…………………………. κάτοικοσ (Ρόλθ,περιοχι)………….………………………………………………………… 
………..…………………, οδόσ ….……………………………………………, αρικ. .……….., με Αρικμό 
Μθτρϊου …..……………………, κάτοχοσ του υπϋ αρικμ. ………………………… Δελτίου 
Ταυτότθτασ, που εκδόκθκε από τ... …………………………………………(Εκδοφςα Αρχι), με 
Α.Φ.Μ. …………………………………, τθσ Δ.Ο.Υ: …………………………………….,  

ΕΞΟΤΙΟΔΟΣΩ 

Τθ δικθγόρο Ακθνϊν Ροδάνθη Π. Πετραδζλλη, με ΑΜ/ΔΑ: 13187, κάτοικο Ακθνϊν, Λ. 
Αλεξάνδρασ, αρικ. 48, όπωσ διεκδικιςει δικαςτικϊσ τθν καταβολι τθσ διαφοράσ των 
μιςκολογικϊν μου αποδοχϊν, ωσ εν ενεργεία ςτελζχουσ των Ενόπλων Δυνάμεων & Σωμάτων 
Αςφαλείασ, θ οποία προζκυψε από τθν εφαρμογι των κρικζντων υπό του ΣΤΕ, ωσ 
αντιςυνταγματικϊν, διατάξεων τθσ υποπαραγράφου Γ1 τθσ παραγράφου Γϋ του άρκρου πρϊτου 
του Ν.4093/2012, από τθν 1-08-2012, λθφκζντων υπόψθ και των μιςκολογικϊν/βακμολογικϊν 
μου προαγωγϊν, οι οποίεσ ξεπάγωςαν με τθν κζςθ ςε ιςχφ του Ν.4093/2012.  

Για το ςκοπό αυτό, με τθν παροφςα δίνω εντολι ςτθν ωσ άνω πλθρεξοφςια δικθγόρο, να 
προβεί ςτθν ςφνταξθ, υπογραφι, κατάκεςθ και εκδίκαςθ Αγωγισ κατά του Ελλθνικοφ Δθμοςίου 
ενϊπιον του αρμόδιου Διοικθτικοφ Ρρωτοδικείου (είτε αυτοφ ςτο οποίο κα ειςαχκεί θ αγωγι 
είτε και ςε αυτό ςτο οποίο τυχόν παραπεμφκεί), οποτεδιποτε ικελε προςδιοριςτεί ι 
αναβλθκεί μετά τον προςδιοριςμό αυτισ, για τθ διεκδίκθςθ τθσ διαφοράσ των αποδοχϊν μου, 
που προζκυψε από τθν εφαρμογι των αντιςυνταγματικϊν διατάξεων τθσ υποπαραγράφου Γ1 
τθσ παραγράφου Γϋ του άρκρου πρϊτου του Ν.4093/2012, από 01-08-2012 ζωσ και τθν 
θμερομθνία κατάκεςθσ τθσ αγωγισ. Η παροφςα ιςχφει και για τθ ςυηιτθςθ μετά τυχόν ζκδοςθ 
αναβλθτικισ απόφαςθσ. 

Επίςθσ εξουςιοδοτϊ αυτιν ν’ αςκιςει Ζφεςθ, αν παραςτεί ανάγκθ, κατά τθσ 
εκδοκθςομζνθσ απόφαςθσ και να με εκπροςωπιςει και ςτθν κατ’ Ζφεςθ δίκθ ενϊπιον του 
αρμοδίου Διοικθτικοφ Εφετείου και να ηθτιςει θ  ίδια ι δια νόμιμα εξουςιοδοτθμζνου 
ςυνεργάτθ τθσ  κάκε ςτοιχείο που ικελε απαιτθκεί για τθν εκπλιρωςθ του ωσ άνω ςκοποφ από 
οποιαδιποτε αρμόδια υπθρεςία ι αρχι κατά τθν απόλυτθ κρίςθ τθσ. 

Δθλϊνω ότι εγκρίνω όλεσ τισ ενζργειεσ αυτισ και εκείνεσ που προθγικθκαν, όπωσ 
υπογραφι και κατάκεςθ δικογράφου αγωγισ κ.λ.π. και δθλϊνω ότι επικυμϊ τθν ςυηιτθςθ τθσ 
αγωγισ μου και χωρίσ τθν παράςταςθ τθσ πλθρεξουςίασ δικθγόρου μου. 

Με τθν παροφςα νομιμοποιϊ τθν πλθρεξουςία δικθγόρο μου να αςκεί πράξεισ 
αναγκαςτικισ εκτζλεςθσ, να ειςπράττει επ’ ονόματί μου κάκε επιδικαςκζν χρθματικό ποςό και 
να διορίηει και άλλουσ πλθρεξουςίουσ δικθγόρουσ με τισ ίδιεσ ι λιγότερεσ εντολζσ και να τουσ 
ανακαλεί νόμιμα. 

Η παροφςα ιςχφει μζχρι τθν ζκδοςθ οριςτικισ απόφαςθσ και τθν εκτζλεςι τθσ και ςε 
κάκε περίπτωςθ για δϊδεκα (12) ζτθ από τθν υπογραφι τθσ. 

   Βεβαιώνεται το ιδιόχειρο        ………….   ………/..... /2015 
       τησ υπογραφήσ         Ο/Η εξουςιοδοτών/οφςα 
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(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3ο) 

ΤΜΒΑΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΝΣΟΛΗ 
(Εν Ενεργεία ςτελζχουσ) 

Στθν Ακινα, ςιμερα τθν ………- ……….-2015 οι υπογεγραμμζνοι, δθλαδι, αφενόσ μεν θ 
δικθγόροσ Ακθνϊν Ροδάνθη Π. Πετραδζλλη, με ΑΜΔΑ:13187 και ΑΦΜ:043698587 τθσ ΔΟΥ: Δϋ 
Ακθνϊν, κάτοικοσ Ακθνϊν, Λ. Αλεξάνδρασ, αρικ. 48, καλοφμενθ ςτο εξισ «Εντολοδόχοσ» και 
αφετζρου δε ο/θ υπογεγραμμζνοσ/θ ………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………… του………………………………………... (Ρατρϊνυμο), 
κάτοικοσ …..………………………………………………, οδόσ ………………………………………, αρ. 
……………….., με Αρικμό Μθτρϊου ..………………………, κάτοχοσ του με αρικμό Δελτίου 

Ταυτότθτασ …………………………………………, εκδοκζντοσ από τ…. …………………………………… 
και ΑΦΜ ……………………………..… τθσ Δ.Ο.Τ.:………………………………….., καλοφμενοσ/θ ςτο 

εξισ «Εντολζασ», ςυμφϊνθςαν αμοιβαία και ςυναποδζχκθκαν τα ακόλουκα: 
1. Ο εντολζασ είναι ςτρατιωτικόσ εν ενεργεία και διεκδικεί τθν καταβολι τθσ διαφοράσ 

των μιςκολογικϊν του αποδοχϊν, θ οποία προζκυψε κατόπιν εφαρμογισ από 01-08-2012 των 
ρυκμίςεων τθσ υποπαραγράφου Γ1 τθσ παραγράφου Γϋ του άρκρου πρϊτου του Ν.4093/2012, 
οι οποίεσ κρίκθκαν αντιςυνταγματικζσ με τισ υπ’ αρικμ. 2191 και 2196/2014 αμετάκλθτεσ 
Αποφάςεισ του Συμβουλίου τθσ Επικρατείασ. Συγκεκριμζνα, διεκδικεί τθν καταβολι τθσ 
διαφοράσ των μιςκολογικϊν του αποδοχϊν, ςυνυπολογιηομζνων και των τυχόν 
μιςκολογικϊν/βακμολογικϊν του προαγωγϊν οι οποίεσ «ξεπάγωςαν» με τθν κζςθ ςε ιςχφ των 
ρυκμίςεων του Ν.4093/2012, από τθν 01-08-2012 ζωσ τθν θμερομθνία κατάκεςθσ τθσ αγωγισ 
του. Για τθ διεκδίκθςθ δε τθσ ωσ άνω διαφοράσ των αποδοχϊν του με τθν άςκθςθ αγωγισ κατά 
του Ελλθνικοφ Δθμοςίου και οποιαδιποτε άλλθ δικαςτικι και εξϊδικθ ενζργεια προσ 
ικανοποίθςθ των ςυμφερόντων του ςτθν ανωτζρω υπόκεςθ, παρζχει με τθν παροφςα ειδικι 
εντολι και πλθρεξουςιότθτα προσ το Γραφείο τθσ ωσ άνω εντολοδόχου Δικθγόρου. 

2. Ο εντολζασ αναγνωρίηει από τϊρα ωσ ζγκυρεσ, ιςχυρζσ και προσ το ςυμφζρον του 
γενόμενεσ όλεσ τισ πράξεισ τθσ εντολοδόχου, απαλλάςςει δε αυτιν από τϊρα, από κάκε ευκφνθ 
για τισ πράξεισ αυτζσ ζναντι οιουδιποτε, άλλωσ παραιτείται ρθτϊσ τυχόν δικαιϊματόσ του προσ 
αποηθμίωςθ από οποιαδιποτε αιτία. 

3. Η αμοιβι τθσ Δικθγόρου του εξαρτάται από τθν καταβολι του ποςοφ που οφείλεται 
ςτον εντολζα και ορίηεται ςε ποςοςτό 4% (πλζον του αναλογοφντοσ ΦΡΑ) επί του όποιου τυχόν 
χρθματικοφ ποςοφ εκκακαριςτεί από τον εντολζα, ωσ κακαρό ποςό αναδρομικισ διαφοράσ 
αποδοχϊν για το διάςτθμα από 1-8-2012 ζωσ το χρόνο κατάκεςθσ τθσ αγωγισ, κακ’ οιονδιποτε 
τρόπο (όπωσ, δυνάμει δικαςτικισ απόφαςθσ, απόφαςθσ του αρμοδίου δικαςτθρίου εν 
ςυμβουλίω κατά το άρκρο 126Α του ΚΔΔ, νομοκετικισ ι κανονιςτικισ ρφκμιςθσ ι άλλθσ αιτίασ). 
Αν θ καταβολι των διεκδικοφμενων γίνει τμθματικά, με οποιονδιποτε από τουσ ανωτζρω 
τρόπουσ, θ ανωτζρω αμοιβι υπολογίηεται και οφείλεται επί του ποςοφ εκάςτθσ καταβολισ. Για 
κάκε καταβολι προσ αυτιν, θ εντολοδόχοσ κα εκδϊςει τα προβλεπόμενα από τισ οικείεσ 
διατάξεισ νόμιμα παραςτατικά είςπραξθσ ςτο όνομα του εντολζα με το πζρασ τθσ υπόκεςθσ. 
ΡΗΣΑ ςυμφωνείται ότι ςε περίπτωςθ διευκζτθςθσ τθσ υπόκεςθσ με νομοκετικι ρφκμιςθ, πριν 
τθν εκδίκαςθ των αγωγϊν, θ εντολοδόχοσ δεν θα ειςπράξει την ποςοςτιαία αμοιβή  του 4%, 
αλλά το εφάπαξ ποςό των τριάντα (30€) ευρώ. 

4. Ο εντολζασ κεωρεί τθν αμοιβι νόμιμθ, εφλογθ και δίκαιθ. Αυτι θ αμοιβι περιζρχεται 
ολόκλθρθ ςτθν εντολοδόχο, ζςτω και αν ανακλθκεί θ προσ αυτιν εντολι ι πλθρεξουςιότθτα. 
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5. Με τθν παροφςα ο εντολζασ δίνει τθν ανζκκλθτθ πλθρεξουςιότθτα ςτθν εντολοδόχο 
να ειςπράττει απευκείασ από το Ελλθνικό Δθμόςιο το αναλογοφν ς’ αυτι ποςό εργολαβικισ 
αμοιβισ. Επιπλζον, θ ςυμφωνθκείςα δικθγορικι αμοιβι μεταβιβάηεται και εκχωρείται κατϋ 
ιςομοιρία από τον εντολζα ςτθν εντολοδόχο Δικθγόρο, που γίνεται ζτςι ςυνδικαιοφχοσ τθσ 
απαίτθςθσ. Τυχόν δικαςτικι δαπάνθ που κα επιδικάςει το αρμόδιο δικαςτιριο εκχωρείται 
επίςθσ ςφμφωνα με τα ανωτζρω. 

Η παροφςα ςυντάχκθκε ςε τρία (3) αντίγραφα εκ των οποίων το ζνα κα κατατεκεί ςτθν 

αρμόδια ΔΟΥ. 

                         Ο εντολζασ              Η εντολοδόχοσ 
       
 
           …………………………………………….                Ροδάνθη Π. Πετραδζλλη 
              (Τπογραφή, Ονοματεπώνυμο)                           ΔΙΚΗΓΟΡΟ 
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(Υπόδειγμα 4ο)  
ΠΕΡΑΙΣΕΡΩ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

(Εν Ενεργεία ςτελζχουσ) 
 

Ρζραν των ανωτζρω κάκε ςτζλεχοσ κα πρζπει να προςκομίςει ι να 

αποςτείλει ταχυδρομικά ςτο Γραφείο μασ αντίγραφα των μθνιαίων μιςκολογικϊν 

φακζλων για το χρονικό διάςτθμα από  01-07-2012 ζωσ τθν κατάκεςθ τθσ αγωγισ 

και ςε κάκε περίπτωςθ, οπωςδιποτε αντίγραφο μιςκολογικοφ φακζλου μθνϊν 

Ιουλίου 2012, Δεκεμβρίου 2014 και Ιανουαρίου 2015.  

 


