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ΠΡΟΣ:   1. Ενώσεις Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού, Ναυτικού & Αεροπορίας,  
 2. Σύλλογο  Αποφοίτων  Σχολής Ικάρων (Σ.Α.Σ.Ι.) 
 3. Επιστημονικό  Σύλλογο  Μηχανικών Αεροπορίας (Ε.Σ.Μ.Α.) 
 4. Σύλλογο  Αποφοίτων  ΣΤΥΑ  (Σ.Α.ΣΤΥΑ) 
 5. Σύλλογο  Αποφοίτων  ΣΥΔ  (Σ.Α.Σ.Υ.Δ.Α.) 
 6. Σύλλογο  Αποφοίτων  ΣΙΡ  (Σ.Α.Ι.Ρ.) 
 7. Αεροπορική Ακαδημία Ελλάδος  (Α.ΑΚ.Ε) 
 8. Σύλλογο Εν Ενεργεία Στελεχών Αεροπορίας (ΣΕΕΝΣΑ) 
 9. Σύνδεσμο Αποφοίτων ΣΣΑΣ 

10. Κάθε  Ενδιαφερόμενο 
 

Αξιότιμοι κύριοι,  

 Με την παρούσα θα θέλαμε να ενημερώσουμε το σύνολο των ε.ε. και ε.α. στελεχών που απευθύν-
θηκαν στο γραφείο μας, από το έτος 2014 μέχρι και σήμερα, όπως και εκείνους που ενήργησαν μόνοι τους, 
για την κατάθεση στο ΝΣΚ αίτησης διακοπής παραγραφής των δικαιούμενων αναδρομικών, με βάση τις 
αποφάσεις της Ολομελείας του ΣτΕ (2192 έως και 2196/2014), οι οποίες έκριναν αντισυνταγματικές τις επι-
βληθείσες μειώσεις με την παρ. Γ΄ του Ν.4093/2012, ότι: 

  (α) τον Ιούνιο του 2016  εκπνέει η προθεσμία δικαστικής διεκδίκησης, της διαφοράς του 50% 
των μειώσεων που δεν επεστράφησαν με το Ν.4307/2014, αναδρομικά από 01-08-2012, χωρίς απώλειες 
των δικαιούμενων αναδρομικών. 

  (β) Περαιτέρω σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το Ν. 4270/2014 δεν επιτρέπεται νέα αίτηση 
διακοπής παραγραφής και η τυχόν νέα κατάθεσή της δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα. 

 Ενόψει των ανωτέρω καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να ενημερωθεί και να συμμετά-
σχει στις ομαδικές αγωγές που καταθέτει το γραφείο μας για την ως άνω αιτία, να επικοινωνήσει μαζί μας 
καθημερινά από 09:15 έως και 19:30 για περαιτέρω ενημέρωσή του στα τηλέφωνα 210-3245428, 210-
3318557, 6983501987 και 6956016883 καθώς και μέσω e-mail: r.petradelli@yahoo.gr   

 Επιπρόσθετα σας ενημερώνουμε ότι το κόστος συμμετοχής για κάθε αγωγή είναι 35€ και η αμοιβή 
του γραφείου μας θα ανέλθει σε ποσοστό 4% επί του ποσού που θα επιδικαστεί, επισημαίνοντας ωστόσο 
ότι, σε περίπτωση νομοθετικής ρύθμισης – επίλυσης του θέματος, πριν τη συζήτηση των αγωγών παραι-
τούμεθα της ποσοστιαίας αμοιβής μας, η οποία θα περιορίζεται στα 30€.    

 Περαιτέρω σας γνωρίζουμε ότι σχετική εκτενής ανακοίνωση μαζί με τα κατά περίπτωση απαιτούμε-
να δικαιολογητικά θα σταλούν αφενός μεν για ανάρτηση στις ιστοσελίδες της ΕΑΑΑ & των Συλλόγων, αφε-
τέρου σε έντυπο υλικό σε όλα τα Παραρτήματα της ΕΑΑΑ και στα γραφεία των Συλλόγων.  

 Τέλος σας ενημερώνουμε ότι για όσους έχουν ήδη απευθυνθεί στο γραφείο μας, έχει καταθέσει και 
νέες αιτήσεις διακοπής παραγραφής στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, για την περικοπή των δώρων και 
των επιδομάτων αδείας, καθώς και των κρατήσεων της παρ. Β΄ του Ν.4093/2010 (5, 10, 15, 20%......) που 
επιβλήθηκαν στις συντάξιμες αποδοχές από 1-8-2012, οι οποίες με νεώτερες αποφάσεις της Ολομέλειας 
του ΣτΕ κρίθηκαν επίσης ως αντισυνταγματικές.  

Με τιμή 
Ροδάνθη Πετραδέλλη 
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