
ΠΡΟΣ : ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 
(Ακαδημίας 68, 106 78, Αθήνα) 

 

ΑΙΤΗΣΗ-ΟΧΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ 

 
 

Του…………………………………………………….., κατοίκου…………………………………….………………, 

με ΑΦΜ:…………………………………., αριθμό μητρώου συνταξιούχου………………………..………..…….., 

Στοιχ. Αστυν. Ταυτότητας: …………………………………………....τηλ.:……………………….…………………. 

 

************************************* 
 

Είμαι στρατιωτικός συνταξιούχος. Οι δε συντάξιμες αποδοχές μου υπολογίζονται επί τη βάσει του 
ειδικού μισθολογίου των εν ενεργεία ομοιόβαθμων μου στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.   

Με το νόμο 3865/2010 μου επιβλήθηκε εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχου, η οποία με τις υπ’ 
αριθμ. 244/2017 και 32/2018 αποφάσεις της ΟλομΕΣ έχει κριθεί παράνομη και αντισυνταγματική. 

Με το άρθρο πρώτο παρ. Β υποπαρ. Β4 του Ν 4093/2012 καταργήθηκε από 1-1-2013 η χορήγηση 
επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας. 

Με το άρθρο πρώτο παρ. Β υποπαρ. Β3 περ. α του Ν 4093/2012 επιβλήθηκε ποσοστό μείωσης 5% 
- 20% στη σύνταξη μου (για συντάξεις άνω των 1000 ευρώ), η οποία μείωση κρίθηκε αντισυνταγματική με 
την υπ’ αριθμ 1277/2018 απόφαση ΟλομΕΣ. 

Επειδή οι ως άνω μειώσεις και η κατάργηση των ως άνω επιδομάτων είναι ανίσχυρες και μη 
εφαρμοστέες ως αντίθετες αφενός προς την υπερνομοθετικής ισχύος διάταξη του άρθρου 1 (εδάφιο α’) του 
Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία των δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών (ΕΣΔΑ) και αφετέρου προς τις διατάξεις του άρθρου 17 
(παράγραφος 1 και 2) του Συντάγματος, δηλαδή προς  διατάξεις που προστατεύουν “υφιστάμενα” 
περιουσιακά δικαιώματα (εμπράγματα και ενοχικά) των πολιτών. 

 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

ΑΙΤΟΥΜΑΙ 
 

Α. Να μου επιστραφούν νομιμοτόκως, ως αχρεωστήτως και παρανόμως παρακρατηθέντα, αναδρομικά 
από 1-1-2016 τα ανωτέρω ποσά που αφορούν τα επιδόματα εορτών Πάσχα, Χριστουγέννων και αδείας, 
την εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχου και της μείωσης της σύνταξης μου, με βάση το άρθρο πρώτο παρ. 
Β υποπαρ. Β3 περ. α του Ν 4093/2012. 
 
Β. Να επανέλθει η σύνταξη μου στο προ της 1-8-2012 επίπεδο, ήτοι πριν την επιβολή των ως άνω 
μειώσεων και περικοπών.  
 
Υπογραμμίζεται, ότι η αίτησή μου έχει θέση όχλησης για κάθε νόμιμη συνέπεια, περιλαμβανομένης και 
της έναρξης της τοκοφορίας και της διακοπής παραγραφής κατά το άρθρο 143 περ. γ΄  του ν. 4270/2014. 
 
 

Αθήνα, ……./…….../2018 
 

Ο αιτών 
 
 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ- ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΥ: 
Αναστασία Θ. Καρανίσα, Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω, 
Α.Μ. Δ.Σ.Α 32449, κάτοικος Αθηνών, Δελφών 5,106 80, 
Κολωνάκι, Αθήνα, τηλ. 210 3800628, με εξουσιοδότηση. 


