
 
 
 
 
 
 
 

ΑΙΤΗΣΗ 
 

……………………………….. 

του ………………………, 

συνταξιούχου  Στρατιωτικού,  

Κατοίκου………………..,  

Οδός ……………………. Αρ. …. 

Αριθµ. Μητρώου Συν/χου…………… 

Τηλ…………………….. 

 

            …………. …/………./2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Προς 

Το Νοµικό Συµβούλιο του  
Κράτους  

Ακαδηµίας αρ. 68  
106 78 ΑΘΗΝΑ 

 
 

 
     Είµαι απόστρατος Αξιωµατικός  

της Π.Α. αποστρατευθείς µε τον βαθµό  
του……………………... το έτος ……, 
κατά το οποίο άρχισε να µου 
καταβάλλεται η σύνταξή µου, που ήταν 
ανάλογη του βαθµού και των ετών 
υπηρεσίας µου.  

Έτσι µέχρι την 31-7-2012 η βασική 
σύνταξή µου ανήρχετο στο ποσό 
των………………… ευρώ. 

 Στη συνέχεια επειδή  δυνάµει των  
περιπτώσεων 31-33 της υποπαραγράφου 
Γ1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου 
του ν 4093/2012 σε συνδυασµό υπ’ 
αριθµό. Οικ. 2/83408/0022/14.11.2012 
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονοµικών (Β’ 3017/14.11.2012), µε 
τίτλο «Επιστροφή των αχρεωστήτως 
καταβληθεισών αποδοχών και συντάξεων 
που προκύπτουν από την εφαρµογή των 
διατάξεων της υποπαραγράφου Γ1 του 
άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 
222/Α’/12-11-2012)»  έγινε από 1-8-2012 
µείωση των αποδοχών των εν ενεργεία 
στρατιωτικών (Ενόπλων Δυνάµεων και 
Σωµάτων Ασφαλείας), που επηρέασε τις 
συντάξεις των αποστράτων στρατιωτικών, 
η καθαρή σύνταξή που µου καταβάλλεται 
πλέον µετά την 1-8-2012 να ανέρχεται στο 
ποσό των ………….. ευρώ. 

Επειδή οι διατάξεις των 
περιπτώσεων 31-33 της υποπαραγράφου 
Γ1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου 
του ν 4093/2012 µε τις οποίες µειώθηκαν 
οι αποδοχές των εν ενεργεία στρατιωτικών 
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των ενόπλων δυνάµεων και των σωµάτων ασφαλείας και, µάλιστα, 
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. 

Επειδή συνακόλουθα αντίκειται προς τις διατάξεις αυτές  η  υπ’ αριθµ. 
Οικ. 2/83408/0022/14.11.2012 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονοµικών (Β’ 3017/14.11.2012, κατά το µέρος που στηρίζεται στις 
ανωτέρω αντισυνταγµατικές και ως τούτου ανίσχυρες και µη εφαρµοστέες, 
διατάξεις των περιπτώσεων 31-33 και 37 της υποπαραγράφου Γ1 και αφορά 
την αναδροµική, από 1-8-2012 έως την εφαρµογή του νόµου αυτού, µείωση 
των συντάξεων των αποστράτων αξιωµατικών και ανθυπασπιστών των 
ενόπλων δυνάµεων, συνέπεια της οποίας  υποχρεώθηκαν αυτοί να 
επιστρέψουν συντάξιµες αποδοχές τις οποίες είχαν ήδη εισπράξει, ως 
αχρεωστήτως καταβληθείσες (Βλέπετε ΣτΕ Ολοµ. 2192/2014 και 2193/2014)  

 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ  ΑΥΤΟΥΣ 

ΑΙΤΟΥΜΑΙ 
α) Να αναπροσαρµοσθεί ή σύνταξη µου στο ύψος στο οποίο ανερχόταν 

αυτή πριν την 1-8-2012. 
β) Να µου  επιστραφεί νοµιµοτόκως ως αχρεωστήτως παρακρατηθέν το 

συνολικό ποσό της διαφοράς της κατά µήνα βασικής σύνταξης που λάµβανα 
πριν την 1-8-2012 από αυτή που λαµβάνω µετά την παραπάνω ηµεροµηνία, 
και για όλο το χρονικό διάστηµα από την 1-8-2012 µέχρι σήµερα ήτοι 
……………… ευρώ (το ποσό της βασικής σύνταξης µέχρι την 31-7-2012) 
µείον ………………… ευρώ (το ποσό της βασικής σύνταξης µετά την 1-8-
2012)=…………………. ευρώ Χ 24 µήνες=…………… ευρώ. 
γ) Η Αίτησή µου υπέχει θέση οχλήσεως και αναφέρεται και στη διακοπή 

της παραγραφής. 
 
                                                                                               Ο Αιτών  
 
Σηµείωση: 

1. Το ποσό της βασικής σύνταξης µέχρι την 31-7-2012, όπως προκύπτει από τα τριµηνιαία ενηµερωτικά 
του ΓΛΚ, του έτους 2012 

2. Το ποσό της βασικής σύνταξης µετά την 1-8-2012, όπως προκύπτει από τα τριµηνιαία ενηµερωτικά του 
ΓΛΚ, του έτους 2013 

3. Η διαφορά του ποσού βασικής σύνταξης µέχρι την 31-7-2012 από ποσό βασικής σύνταξης µετά την 1-
8-2012 =........ 

4. Γινόµενο  διαφοράς της κατά µήνα σύνταξης επί 24 µήνες =....... 
5. Τα δύο ποσά της βασικής σύνταξης, ήτοι µέχρι την 31-7-12 και αυτών µετά την 1-8-2012, 

αναγράφονται και στο από 4-2-2013 έγγραφο του ΓΛΚ µε θέµα: «Επιστροφή των αχρεωστήτως 
καταβληθεισών συντάξεων... του Ν.4093/12», το οποίο έχει αποσταλεί σε όλους µας. 

 


