
[1] 
 

 

Αθήνα, Οκτώβριος 2016 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

ΘΕΜΑ: Διεκδίκηση διαφοράς αποδοχών από ενστόλους  λόγω εφαρμογής 

των ν.4093/2012 και 4307/2014 

 

Αξιότιμοι κύριοι/-ες, Αγαπητοί/-ές φίλοι/-ες,  

Όπως γνωρίζετε, μετά την έκδοση των αποφάσεων 1125/2016 έως 1128/2016 του 

ΣτΕ, κρίθηκαν αντισυνταγματικές οι ρυθμίσεις οι ρυθμίσεις των ν.4093/2012 και εν 

συνεχεία του ν. 4307/2014, με τις οποίες επήλθε μείωση αποδοχών στα στελέχη 

των ενόπλων δυνάμεων (και των σωμάτων ασφαλείας.  

Ήδη πολλά στελέχη των σωμάτων ασφαλείας έχουν ασκήσει μέσω του γραφείου 

μας αγωγές για το διάστημα από 1.8.2012  έως τη θέση σε ισχύ του ν. 4307/2014, 

το Νοέμβριο του 2014, κατοχυρώνοντας τις σχετικές αξιώσεις τους.  

Από τη στιγμή, ωστόσο, που κρίθηκε και ο ν. 4307/2014 αντισυνταγματικός τίθεται 

εκ των πραγμάτων ανάγκη διεκδίκησης και της διαφοράς αποδοχών για το διάστημα 

από 15.11.2014 (ημερομηνία θέσης σε ισχύ του ν. 4307/2014) έως σήμερα.  

Το γραφείο μας, επομένως, αποφάσισε να προσφέρει τη δυνατότητα σε όσους 

επιθυμούν να ασκήσουν σχετική αγωγή διεκδικώντας τη διαφορά των αποδοχών 

τους, ως εξής: 

Α. Για όσους ήδη έχουν ασκήσει αγωγή: η διαφορά μεταξύ των αποδοχών που 

ελήφθησαν και των αποδοχών που ίσχυαν την 31.7.2012, ήτοι πριν την εφαρμογή 

των ν. 4093/2012 και 4307/2014, αφού ληφθούν υπόψη οι μισθολογικές- 

βαθμολογικές προαγωγές τους. Η διεκδίκηση αφορά το διάστημα 15.11.2014 έως το 

χρόνο κατάθεσης της αγωγής.  
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Β. Για όσους δεν έχουν ασκήσει αγωγή: η διαφορά μεταξύ αποδοχών που 

ελήφθησαν και των αποδοχών που ίσχυαν την 31.7.2012, ήτοι πριν την εφαρμογή 

των ν. 4093/2012 και 4307/2014, αφού ληφθούν υπόψη οι μεταξύ μισθολογικές- 

βαθμολογικές προαγωγές. Η διεκδίκηση αφορά το διάστημα από 1.7.2012 έως το 

χρόνο κατάθεσης της αγωγής.  

Σε όλες τις περιπτώσεις, η αγωγή ασκείται, καταρχήν, ενώπιον του αρμοδίου 

Διοικητικού Πρωτοδικείου και επιτρέπεται η σώρευση ανά δικόγραφο έως και 50 

εναγόντων.  

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΓΩΓΗΣ- ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ 

Όπως και την προηγούμενη φορά, λαμβανομένης υπόψην της δυσχέρειας 

υπολογισμού των αναδρομικών, το ύψος των οποίων διαφέρει ανά ενάγοντα, οι 

αγωγές θα κατατεθούν σταδιακά, το συντομότερο δυνατό, και με τη σειρά κατά την 

οποία θα λαμβάνονται πλήρη τα αναγκαία δικαιολογητικά. Σε κάθε περίπτωση, 

αναλόγως του όγκου, θα γίνει προσπάθεια η κατάθεση να ολοκληρωθεί μέχρι 

31.12.2016, ήτοι εντός του χρόνου της διετούς παραγραφής που άρχισε από 

15.11.2014.  

Για όσους ασκήσουν αγωγή για πρώτη φορά και για όλο το διάστημα (1.7.2012 έως 

Νοέμβριος 2016) πρέπει να τονιστεί ότι υπάρχει κίνδυνος να θεωρηθεί ότι οι 

αξιώσεις της πρώτης διετίας έχουν υποπέσει σε παραγραφή. Ωστόσο, κατά την 

άποψή μας μία τέτοια νομική ερμηνεία δεν είναι ορθή, δεδομένου ότι ως σημείο 

έναρξης της παραγραφής, θα πρέπει να θεωρηθεί η ψήφιση του ν.4307/2014, ο 

οποίος κατήργησε αναδρομικά το ν.4093/2012.  
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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να συμπληρώσει και να προσκομίσει απαραιτήτως 

ατομικά τα εξής δικαιολογητικά: 

1.Προσωπικά στοιχεία (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) 

2. Υπογεγραμμένη εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από 

Κ.Ε.Π. ή Αστυνομία (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ) 

3.Υπογεγραμμένη σύμβαση δικηγορικής εντολής (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ).  

4. Αντίγραφα μισθολογικών καταστάσεων ανά μήνα α) για χρονικό διάστημα από 

1.11.2014 έως σήμερα (για όσους ασκούν 2η αγωγή), ή β) για χρονικό διάστημα από 

1.8.2012 έως σήμερα (για όσους ασκούν για 1η φορά αγωγή). 

Η συγκέντρωση των δικαιολογητικών θα γίνει είτε απευθείας μέσω του γραφείου 

μας, είτε μέσω της οικείας Ένωσης Υπαλλήλων. Κάθε ενδιαφερόμενος θα καταβάλει 

για εξατομικευμένο προσδιορισμό των διαφορών των αποδοχών του και τα έξοδα 

σύνταξης, κατάθεσης και εκδίκασης των αγωγών σε α΄ βαθμό, καθώς και 

οποιεσδήποτε άλλες ενέργειες απαιτηθούν προς επιτάχυνση της σχετικής 

διαδικασίας: 

το ποσό των 15,00€  και για τις δύο περιπτώσεις είτε για το διάστημα από 

1.8.2012 είτε από 1.11.2014 έως σήμερα.  

Πέραν των ανωτέρω, ο ενάγων θα καταβάλει στο γραφείο ως αμοιβή ποσοστό 4% 

πλέον ΦΠΑ, κάθε ποσού που θα καταβληθεί μετά την κατάθεση της αγωγής, καθ’ 

οιοδήποτε τρόπο και οποτεδήποτε, ως αναδρομική διαφορά αποδοχών έως την 

ημέρα κατάθεσης της αγωγής του (συμπεριλαμβανομένης κάθε καταβολής κατ’ 

εφαρμογήν νομοθετικής ρύθμισης, εξώδικου συμβιβασμού, ή δικαστικής απόφασης) 

Η ανωτέρω αμοιβή υπολογίζεται επί του κάθε φορά καθαρού εισπραχθέντος ποσού 

συμπεριλαμβανομένων τυχόν τόκων.  
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Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις είμαστε στη διάθεσή σας. 

  

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΨΩΜΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

ΠΙΝΔΑΡΟΥ 26- 10673 ΑΘΗΝΑ 

Τηλ. Επικοινωνίας: 210- 3388209 & 210- 3388192 

Fax: 216-8003298 

e-mail: apostolos. psomas@gmail.com 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

1.ΕΠΩΝΥΜΟ: 

2. ΟΝΟΜΑ: 

3. ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: 

4. Α.Δ.Τ.: 

5. ΑΦΜ: 

6. Δ.Ο.Υ.: 

7. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:  

8. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΑΓΩΓΗ 

 (ΑΠΟ 1.8.2012 ΕΩΣ 31.12.2014 ΚΑΙ ΑΠΟ 15.11.2014 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ):  

9. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΩ:  

10. ΤΗΛΕΦΩΝΟ (κινητό και σταθερό):  

11. FAX: 

12. e-mail:  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

 

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ 

Εγώ, που υπογράφω την παρούσα___________________________ του 

______________, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ___________________ εκδόσεως την 

__/___/____ από το ________, με Α.Φ.Μ._____________- 

Δ.Ο.Υ.______________________, κάτοικος _______________, οδός 

__________αρ._____, εξουσιοδοτώ και δίνω την ειδική εντολή εκπροσώπησης και 

πληρεξουσιότητας στο Δικηγόρο Αθηνών, Απόστολο Ψωμά του Γεωργίου, με 

ΑΜ/ΔΣΑ 29643, κάτοικο Αθηνών, οδός Πινδάρου αρ.26, όπως ασκήσει αγωγή 

ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου κατά του Ελληνικού Δημοσίου, για 

τη διεκδίκηση των περικοπών  των αποδοχών μου, που είχαν επιβληθεί επί τη βάσει 

του ν.4093/2012 και εν συνεχεία του ν.4307/2014, οι οποίες κρίθηκαν ήδη 

αντισυνταγματικές από τις με αριθμό 1125/201 έως 1128/2018 αποφάσεων του ΣτΕ, 

και να παραστεί και να με εκπροσωπήσει κατά τη συζήτησή της ενώπιον του οικείου 

αρμοδίου Διοικητικού Πρωτοδικείου , καθώς και σε κάθε τυχόν μετ’ αναβολή δίκη.  

Αθήνα, ____/_____/______  

Ο/Η ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩΝ/-ΟΥΣΑ 

___________________  

  

_________________ 

(υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

 

ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ 

 

Στην Αθήνα, σήμερα, ___/____/_____, αναθέτω στο Δικηγόρο Αθηνών Απόστολο 

Ψωμά του Γεωργίου με ΑΜ/ΔΣΑ 29643, κάτοικο Αθηνών, οδός Πινδάρου αρ. 26, 

όπως ασκήσει αγωγή ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου κατά του 

Ελληνικού Δημοσίου, για τη διεκδίκηση των περικοπών  των αποδοχών μου, που 

είχαν επιβληθεί επί τη βάσει του ν.4093/2012 και εν συνεχεία του ν.4307/2014, οι 

οποίες κρίθηκαν ήδη αντισυνταγματικές από τις με αριθμό 1125/201 έως 1128/2018 

αποφάσεων του ΣτΕ, και να παραστεί και με εκπροσωπήσει κατά τη συζήτησή της 

ενώπιον του οικείου αρμοδίου Διοικητικού Πρωτοδικείου , καθώς και σε κάθε τυχόν 

μετ’ αναβολή δίκη. Επίσης, ρητά συμφωνείται ότι θα καταβάλω στον ως άνω 

δικηγόρο τα έξοδα σύνταξης, κατάθεσης (15,00€) και εκδίκασης της αγωγής μου,  

και επιπλέον θα καταβάλω ως αμοιβή του ποσοστό 4% πλέον ΦΠΑ, κάθε ποσού 

που θα μου καταβληθεί μετά την κατάθεση της αγωγής, καθ’ οιοδήποτε τρόπο και 

οποτεδήποτε, ως αναδρομική διαφορά αποδοχών έως την ημέρα κατάθεσης της 

αγωγής μου (συμπεριλαμβανομένης κάθε καταβολής κατ’ εφαρμογήν νομοθετικής 

ρύθμισης, εξώδικου συμβιβασμού, ή δικαστικής απόφασης) Η ανωτέρω αμοιβή 

υπολογίζεται επί του κάθε φορά καθαρού εισπραχθέντος ποσού 

συμπεριλαμβανομένων τυχόν τόκων.  

 

 

Αθήνα, ___/____/_____ 

__________________ 

(ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ) 

_______________ 

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ) 

 


