
ΑΙΤΗΣΗ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 

Του …………………………………………………………………………………………………, 

στρατιωτικού, κατοίκου ………………………………………….. (οδός 

…………………………………………………...), Α.Δ.Τ. ………………… / ημερομηνία 

έκδοσης ………………… του Α.Τ. ……………………………… / Α.Φ.Μ. ………………..... 

/ Δ.Ο.Υ. …………………………  

ΠΡΟΣ 

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους 

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

Από την _______________ μέχρι και σήμερα υπηρετώ στο Υπουργείο 

Εθνικής Άμυνας ως στρατιωτικός, αμοιβόμενος με τις διατάξεις του 

μισθολογίου των στρατιωτικών.  

Με τις διατάξεις της περιπτ. 27 της υποπαραγράφου Γ.1 της 

παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, θεσπίσθηκαν μειώσεις 

των αποδοχών μου, ενώ με τις διατάξεις  της αποφάσεως οικ. 

2/83408/022/14.11.2012 του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών οι 

μειώσεις αυτές επιβλήθηκαν αναδρομικά από την 1.8.2012.  

Με την υπ’ αριθμ. 2192/2014 απόφαση της ολομέλειας του ΣτΕ κρίθηκε 

ότι οι περικοπές που επιβλήθηκαν στις τακτικές αποδοχές μου δυνάμει των 

ως άνω διατάξεων αντίκεινται  στο Σύνταγμα και την απορρέουσα από αυτό 

αρχή της ιδιαίτερης μισθολογικής μεταχείρισης των στρατιωτικών, καθώς και 

προς τις αρχές της αναλογικότητας και της ισότητας στα δημόσια βάρη (ιδέτε 

και Ελ. Συν. 7412/2015 Ολομ.).  

Ως εκ τούτου οφείλετε, συμμορφούμενοι στην ως άνω απόφαση του 

Συμβουλίου της Επικρατείας, να επανυπολογίσετε το βασικό μου μισθό και τα 

επ’ αυτού υπολογιζόμενα επιδόματα ως ο νόμος ορίζει καθώς και τι όποιες 

τυχόν αποζημιώσεις ως αυτές καταβάλλονταν πριν την εφαρμογή των ως άνω 

διατάξεων που κρίθηκαν  αντισυνταγματικές. Οφείλετε δε να μου καταβάλλετε 

αναδρομικά από 1-1-2016 μέχρι και σήμερα τις διαφορές που προκύπτουν 



στις τακτικές αποδοχές μου ορθώς υπολογιζόμενες σε σχέση με τις αποδοχές 

που μου έχετε ήδη καταβάλει κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα 

εφαρμόζοντας τις ως άνω αντισυνταγματικές διατάξεις και τις περικοπές που 

έλαβαν χώρα. Επιπροσθέτως οφείλετε στο εξής να συνεχίσετε μου 

καταβάλλετε τις αποδοχές μου ως αυτές είχαν διαμορφωθεί πριν την 

εφαρμογή των ως άνω αντισυνταγματικών διατάξεων και των περικοπών που 

αυτές επέβαλαν.  

Περαιτέρω κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του 1 Παραγράφου Γ, 

Υποπαραγράφου Γ.1 ν. 4093/2012 αποστερηθήκαμε τα επιδόματα εορτών και 

αδείας. Επειδή η ως άνω διάταξη έχει κριθεί παράνομη και αντισυνταγματική 

καθώς αντιβαίνει στις διατάξεις τόσο των άρθρων 2, 4 και 25 του Συντάγματος 

όσο και στου άρθρου 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ 

(ιδέτε ΟλΣτΕ 2287/2015, 2288/2015, 2289/2015, 2290/2015). Ως εκ τούτου 

δικαιούμαι να λάβω τα επιδόματα εορτών και αδείας που αντιστοιχούν στα έτη 

2016 και 2017. 

Επειδή με την παρούσα σας δηλώνω και εγγράφως, ότι έχετε την 

υποχρέωση να μου καταβάλλετε τις μηνιαίες αποδοχές μου και τις όποιες 

επιπλέον αποζημιώσεις προβλέπονται και να εκκαθαρίζετε αυτές, όπως 

ανωτέρω αναφέρεται.  

Επειδή με την παρούσα σας δηλώνω και εγγράφως ότι υποχρεούστε να 

μου καταβάλετε τα επιδόματα εορτών και αδείας από την 01/01/2016 έως και 

σήμερα. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

και με τη ρητή επιφύλαξη για κάθε άλλο νόμιμο δικαίωμά μου 

ΖΗΤΩ 

1)   Να μου καταβάλλετε άμεσα τις δικαιούμενες αναδρομικές μηνιαίες 

αποδοχές μου από την 1-1-2016 μέχρι και σήμερα και την όποια τυχόν 

αποζημίωση μου αναλογεί και να προβείτε στην αναδρομική εκκαθάρισή 

τους για το ανωτέρω χρονικό διάστημα, χωρίς τις μειώσεις που 

επιβλήθηκαν με τις διατάξεις της περιπτ. 27 της υποπαραγράφου Γ.1 της 



παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 και με τις διατάξεις 

της αποφάσεως οικ. 2/83408/022/14.11.2012 του Αναπληρωτή Υπουργού 

Οικονομικών καθώς και με οιεσδήποτε άλλες διατάξεις που οδήγησαν στις 

περικοπές των αποδοχών μου. 

2)   Να μου καταβάλλετε άμεσα από την κατάθεση της παρούσας και στο 

εξής τις μηνιαίες αποδοχές μου και την όποια επιπλέον αποζημίωσή μου 

προβλέπεται και να προβαίνετε στην εκκαθάρισή τους, χωρίς τις μειώσεις 

που επιβλήθηκαν με τις διατάξεις της περιπτ. 27 της υποπαραγράφου Γ.1 

της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, καθώς και με 

τις διατάξεις της αποφάσεως οικ. 2/83408/022/14.11.2012 του 

Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών καθώς και με οιεσδήποτε άλλες 

διατάξεις που οδήγησαν στις περικοπές των αποδοχών μου.  

3)   Να μου καταβάλλετε τα επιδόματα εορτών και αδείας ετών 2016, 2017 

και το επίδομα Πάσχα 2018.  

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΩ 

Ότι θα προβώ σε όλες τις νόμιμες ενέργειες ενώπιον των αρμοδίων 

Δικαστηρίων για την ικανοποίηση των ανωτέρω νομίμων αξιώσεων μου, 

επιφυλασσόμενος περαιτέρω για τυχόν άσκηση με οιοδήποτε νόμιμο 

τρόπο παντός δικαιώματος μου   

 

Τόπος …………………… 

Ημερομηνία ……………………… 

O ΑΙΤΩΝ / Η ΑΙΤΟΥΣΑ 

 

(Παρακαλώ όπως η παρούσα αίτηση μου λάβει πρωτόκολλο της 

Υπηρεσίας και μου χορηγηθεί αντίγραφο) 


