
 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΦΑΙΗ ΤΖΩΡΑ  ΜΩΡΑΚΗ  

& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

ΣΟΛΩΝΟΣ 73 & ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ, 106 79 ΑΘΗΝΑ 

ΤΗΛ. 210 3606024, ΦΑΞ. 210 3606085 

https://www.nomikisymvouli.gr 
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ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 

 

Αθήνα, Ιανουάριος 2021 

Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, με πρόσφατες αποφάσεις του, επιδίκασε (σε 

πρώτο βαθμό) συμπληρωματικό εφ’ άπαξ σε αποστράτους που συνταξιοδοτήθηκαν 

κατά τα έτη 2013 (δηλ. μετά την 01-08-2012 που ίσχυσε ο Ν. 4093/2012) έως 2015.  Στις 

συγκεκριμένες υποθέσεις, τα Μετοχικά Ταμεία είχαν υπολογίσει τα εφ’ άπαξ που 

χορήγησαν επί του βασικού μισθού και των κατά περίπτωση επιδομάτων, όπως αυτά 

είχαν διαμορφωθεί με τους νόμους 4093/2012 και 4307/2014.  Δεδομένου ότι οι 

σχετικές διατάξεις έχουν κριθεί αντισυνταγματικές, το Δικαστήριο επιδίκασε τη διαφορά 

μεταξύ του καταβληθέντος αρχικού ποσού και του ποσού που θα οφειλόταν χωρίς την 

εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων. 

Για να γίνει κατανοητό το οικονομικό εύρος των πρόσφατων αποφάσεων, οι 

ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους τις παρακάτω παραμέτρους: 

Τα Ταμεία Αλληλοβοηθείας Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας χορηγούσαν 

στους μετόχους τους, κατά την αποχώρησή τους από την ενεργό υπηρεσία, εφ’ άπαξ 

χρηματικό βοήθημα που υπολογιζόταν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 398/1974,  

όπως τροποποιημένο ίσχυε, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 3205/2003.  Βάση 

υπολογισμού ήταν το άρθροισμα: 



 

[Βασικού μισθού βαθμού + Χρονοεπιδόματος + Επιδόματος απασχόλησης 

+ Επιδόματος εξομάλυνσης μισθολογικών διαφορών + Επιδόματος ειδικών 

συνθηκών ή θέσης ευθύνης] Χ έτη παραμονής 

 Με το άρθρο 35 του Ν. 4387/2016 (ο γνωστός «Νόμος Κατρούγκαλου» και ήδη 

«Βρούτση») που δημοσιεύθηκε στις 12-05-2016, προβλέφθηκε αναδρομικά ότι, για το 

χρονικό διάστημα μέχρι και την 31-12-2014, το χορηγούμενο εφ’ άπαξ βοήθημα 

υπολογίζεται σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του Ν.Δ. 398/1974 (δηλ. βασικός 

μισθός + επιδόματα Χ έτη υπηρεσίας).  Για το επόμενο χρονικό διάστημα, δηλαδή από 01-

01-2015 και εντεύθεν, από το μαθηματικό τύπο της παραγράφου 4γ του Ν. 4387/2016 

(ανατοκιζόμενη επιστροφή κρατήσεων από την 01-01-2015 μέχρι και την διαγραφή του 

μετόχου από το στράτευμα). 

Ως προς το πρώτο τμήμα που υπολογίζεται με τις παλιές διατάξεις (δηλαδή 

μετοχική σχέση που αφορά το χρονικό διάστημα από την κατάταξη έως 31-12-2014), 

μετά το Ν. 4509/2017, που ισχύει από 01-01-2017, το εφ’ άπαξ υπολογίζεται ως εξής: 

• Βασικός Μισθός Μισθολογικού κλιμακίου + 

• Επίδομα Ιδιαιτέρων Συνθηκών + 

• Προσαύξηση Επιδόματος Ιδιαιτέρων Συνθηκών Ποσού 176,00 € Χ έτη υπηρεσίας 

έως 31-12-2014 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι το ΔΠΑ επιδίκασε μόνο τις 

μειώσεις που προέκυπταν από τη διαφορά βασικού μισθού και εν μέρει τις μειώσεις που 

αφορούσαν στις διαφορές επιδομάτων (τα επιδόματα είχαν μειωθεί ήδη από 01-01-

2010, βλ. Ν. 3833/2010, 3845/2010 και στη συνέχεια μειώθηκαν περαιτέρω με τις 

διατάξεις του Ν. 4093/2012).  Επομένως, όσα κρίθηκαν είναι εφαρμοστέα για όσους 

αποστρατεύτηκαν μεταξύ 01-08-2012 έως 31-12-2016. 

Από 01-01-2017 επήλθε μία αύξηση στο τμήμα του εφ’ άπαξ που υπολογίζεται με 

τον τύπο μισθός + επιδόματα Χ έτη υπηρεσίας (σε σύγκριση με τα επίπεδα 2013-2016).  

Όμως οι δικαιούχοι υπέστησαν μεγάλες απώλειες ως προς το β’ τμήμα του χορηγούμενου 

εφ’ άπαξ.  Στο τμήμα αυτό, που αφορά μετοχική σχέση από 01-10-2015, ο τρόπος 

υπολογισμού που εισήγαγε ο Ν. 4387/2016 (τηρούμενη ατομική μερίδα εισφορών του 

ασφαλισμένου με την εφαρμογή τεχνικού επιτοκίου) οδηγεί σε απώλεια περί τα 2.000 

ευρώ κατ’ έτος για τους δικαιούχους. 

Δεδομένου ότι: α) τα θέματα του νέου μισθολογίου των στρατιωτικών και των 

σωμάτων ασφαλείας που εισήγαγε ο Ν. 4472/2017 εκκρεμούν στην Ολομέλεια του 



 

Συμβουλίου της Επικρατείας και β) ανοικτά είναι ακόμη αρκετά ζητήματα του Ν. 

4387/2016, τίθεται ζήτημα διεκδικήσεων για τις διαφορές που αφορούν στον 

υπολογισμό του εφ’ άπαξ βοηθήματος που χορηγούν τα Ταμεία (ήδη Ειδικοί 

Λογαριασμοί) Αλληλοβοηθείας Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας.   

Επισημαίνεται ότι τα ίδια παραπάνω ισχύουν και για το εφ’ άπαξ βοήθημα που 

χορηγεί το Ταμείο Αρωγής Λιμενικού Σώματος (Τ.Α.Λ.Σ.), δεδομένου ότι και γι’ αυτό ίσχυε 

η βάση υπολογισμού βασικού μισθού και επιδόματος.  Ήδη δε από 01-01-2015 

εφαρμόζονται οι ίδιες διατάξεις του Ν. 4387/2016 για υπολογισμό σύμφωνα με τη 

συσσωρευμένη αξία των εισφορών στην ατομική μερίδα κάθε στελέχους. 

Λόγω της πολυπλοκότητας των παραπάνω ζητημάτων και των διαφορετικών 

διατάξεων που εφαρμόστηκαν για τον υπολογισμό των χορηγηθέντων εφ’ άπαξ στους 

δικαιούχους, ανάλογα με τον ακριβή χρόνο αποστρατείας, δεν μπορεί να δοθεί μία ενιαία 

απάντηση και λύση σε όλους τους δικαιούχους.  Είναι διαφορετικά τα νομικά ζητήματα 

που τίθενται για όσους αποστρατεύτηκαν έως και το έτος 2015, ενώ άλλες διατάξεις 

εφαρμόζονται για τα επόμενα έτη.  Ως συμπέρασμα, θα συνιστούσα στους θιγόμενους να 

προχωρήσουν στον έλεγχο των ποσών που τους χορηγήθηκαν, ανατρέχοντας στο χρόνο 

καταβολής του εφ’ άπαξ (και του πιθανώς συμπληρωματικού) και στις πράξεις απονομής 

που τους κοινοποιήθηκαν, προκειμένου να συνταχθούν σωστά οι αιτήσεις τους. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι, είτε με τις καταστατικές διατάξεις των Ταμείων, είτε με 

τις διατάξεις για τις αδικοπραξίες (αξίωση αποζημίωσης λόγω παράνομης πράξης), η 

παραγραφή ορίζεται πενταετής, η υποβολή αιτήσεως για τη χορήγηση 

συμπληρωματικού εφ’ άπαξ θα μπορούσε να διακόψει την παραγραφή, αρκεί να είναι 

ορισμένη και βάσει των ατομικών και συγκεκριμένων στοιχείων εκάστου δικαιούχου. 

Εύχομαι Καλή Χρονιά με υγεία σε όλους και ελπίζω τα παραπάνω να είναι 

κατατοπιστικά και χρήσιμα. 
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