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ΤΜΗΜΑ Γ 
 
 
 

Του.........……………………………………………………………………………………………………………Στρατιωτικού 

Συνταξιούχου (ΑΜΣ……………………………………………….κάτοικου………………………………………οδός 

…………………………………αρ……….τκ…………..……τηλ……………………..………………)   

 

ΚΑΤΑ 
 
 

1. Του Ελληνικού Δημοσίου νομίμως επροσωπουμένου υπό του Υπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών. 

2. Την σιωπηράν άρνηση (πέραν του 3μήνου) του Γ.Λ.Κ. επί της  από 
……………………. αιτήσεως μου. 
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 38 του Ν 3863/2010, 11 του Ν 
3865/2010 και των διατάξεων των άρθρων 44 παρ 10 του Ν 3986/2011 και 2 
παρ. 13 του Ν. 4002/2011 επιβλήθηκε ΄΄Εισφορά Αλληλεγγύης    
Συνταξιούχων (ΕΑΣ)΄΄. 
Με την υπ αρ. 244/2017 απόφαση της ολομέλειας του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, κρίθηκε ότι οι ανωτέρω διατάξεις αντίκειται στα άρθρα 4 παρ. 1 
και 5, παρ 22 παρ 5 και 25 παρ 1 και 4 και 20 του Συντάγματος στο άρθρο 6 
της ΕΣΔΑ καθώς και στο άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της 
Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ). 
Επειδή, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 95 του Συντάγματος 
΄΄η Διοίκηση έχει υποχρέωση να συμμορφώνεται προς τις δικαστικές 
αποφάσεις, η παραβίαση δε της υποχρέωσης αυτής γεννά ευθύνη για 
κάθε αρμόδιο όργανο όπως ο νόμος ορίζει΄΄. 
Επειδή σύμφωνα με τη διάταξη της παρ 1 του άρθρου 111 του Συντάγματος 
ορίζεται ότι ΄΄ κάθε διάταξη Νόμου ή Διοικητικής Πράξης με Κανονιστικό 
χαρακτήρα που είναι αντίθετη προς το σύνταγμα καταργείται από την 
έναρξη της ισχύος της’’   
Επειδή, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 4 του αρθρου 94 του Συντάγματος 
ορίζεται ότι ΄΄ οι δικαστικές αποφάσεις εκτελούνται αναγκαστικά και κατά 
του δημοσίου …όπως o νόμος ορίζει΄΄. 
Επειδή το Γ.Λ.Κ. , παρά την από ……………………..αίτησή μου, δεν προέβει σε 
ουδεμία ενέργεια μέχρι σήμερα. 
 

Για τους λόγους αυτούς: 



ΑΙΤΟΥΜΑΙ 
Να γίνει αποδεκτή η ένστασή μου. 
Να διακοπεί άμεσα η κράτηση που επιβάλλεται στη σύνταξή μου  για την 
Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 38 του Ν 3863/2010, 11 του Ν 3865/2010 και συνακόλουθα των 
διατάξεων των άρθρων 44 παρ 10 του Ν 3986/2011 και 2 παρ. 13 του Ν. 
4002/2011) επιβλήθηκε ΄΄Εισφορά Αλληλεγγύης    Συνταξιούχων (ΕΑΣ)΄΄. 
Να μου επιστραφούν οι κρατήσεις που μου έχουν γίνει μέχρι σήμερα για την ως 
άνω εισφορά με αντίστοιχη κατάθεση στον Τραπεζικό Λογαριασμό της 
συντάξεώς μου. 
 
 
 

Αθήνα ……………………………2017 
    Ο Ενιστάμενος 
 
 
 

Συνημ. Παράβολο 20 € 


