
 

 

ΑΙΣΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ Ν. 4575/2018 

 

Αθήνα, Φεβρουάριος 2023 

 

 Με το άρθρο 15 του Ν. 4575/2018, στους συνταξιούχους των «ειδικών 

μισθολογίων», μεταξύ των οποίων και οι στρατιωτικοί συνταξιούχοι, είχε κατα-

βληθεί ΕΦΑΠΑΞ ποσό που αντιστοιχούσε (σύμφωνα με τις προβλέψεις του Νό-

μου) στη διαφορά μεταξύ των μηνιαίων αποδοχών που θα δικαιούνταν να λάβουν 

οι ανωτέρω με βάση τις ισχύουσες κατά την 31-07-2012 μισθολογικές διατάξεις 

(δηλαδή εάν δεν είχαν θεσπιστεί οι μισθολογικές ρυθμίσεις του Ν. 4093/2012) 

και των μηνιαίων συντάξιμων αποδοχών που πράγματι τους κατεβλήθησαν, σύμ-

φωνα με τις διατάξεις του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4307/2014 (Α’ 246).   

 Η καταβολή του εφάπαξ ποσού υπολογίστηκε για το χρονικό διάστημα 

από 01-08-2012 έως 12-05-2016, ήτοι για χρονικό διάστημα 45,4 μηνών. 

Το σχετικό ποσό πιστώθηκε, άνευ εκδόσεως ενημερωτικού σημειώματος, 

στους λογαριασμούς των δικαιούχων, περί το Δεκέμβριο 2018 έως Ιανουάριο 

2019 (εν είδει προεκλογικής παροχής). 

Πολλοί εξ υμών άσκησαν με το γραφείο μου αγωγή, διεκδικώντας τη 

διαφορά του ποσού που θα έπρεπε να λάβουν (σύμφωνα με τις διατάξεις  του Ν. 

4575/2018) και αυτού που τελικώς έλαβαν, λόγω εσφαλμένων υπολογισμών, 

αλλά και επιβολής παράνομων, κατά την άποψή μας, κρατήσεων (παρακράτηση 

ΕΑΣ, Ν. 4093/2012 κλπ).   

 
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ  

ΦΑΙΗ ΤΖΩΡΑ - ΜΩΡΑΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

ΣΟΛΩΝΟΣ 73 & ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ, 10679 ΑΘΗΝΑ 

ΤΗΛ. 210 3606024, ΦΑΞ 210 3606085 

www.nomikisymvouli.gr 

 

 

http://www.nomikisymvouli.gr/


 

 

 Επί της πρώτης από αυτές τις αγωγές και μάλιστα σε χρόνο «ρεκόρ», η 

Πρόεδρος του 6ου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου διέταξε το χωρισμό του 

δικογράφου και εισήγαγε την αγωγή προς συζήτηση (μόνον ως προς τον α’ 

αλφαβητικά ενάγοντα), ενώπιον της 7μελούς συνθέσεως, ως ζήτημα γενικότερου 

ενδιαφέροντος. 

 Η σχετική αγωγή συζητήθηκε στη δικάσιμο της 27ης Ιανουαρίου 2023 

και παραστάθηκα προς υποστήριξή της, με όλες μου τις δυνάμεις.    Όπως ήταν 

αναμενόμενο, το Δημόσιο και ο ΕΦΚΑ αρνούνται τις αξιώσεις μας.  Η απόφαση 

του Τμήματος (σε διευρυμένη σύνθεση) αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον. 

 Δεν έχει σημασία ποιος ήταν ο «τυχερός» που η υπόθεσή του 

εκδικάσθηκε τόσο γρήγορα.  Σε περίπτωση ευνοϊκής απόφασης (είναι 

ενδεχόμενο, ως ευρύτερου ενδιαφέροντος, το ζήτημα να παραπεμφθεί στην 

Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου), η εκδίκαση θα είναι ταχεία και για τους 

υπόλοιπους, αφού οι λοιπές υποθέσεις θα παραπεμφθούν στα Κλιμάκια του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

 Εγώ και οι συνεργάτες μου είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για την πορεία 

της παραπάνω υπόθεσης.  Πρόκειται για θέμα που από την πρώτη στιγμή 

εντοπίσαμε και αγωνιστήκαμε για τη διεκδίκησή του.  Επίσης, ευχαριστούμε 

θερμά και όσους από εσάς μας εμπιστευτήκατε, συνταχθήκατε με τα νομικά μας 

επιχειρήματα και από κοινού ξεκινήσαμε τον αγώνα της δικαστικής διεκδίκησης. 

 Σε περίπτωση που η υπόθεση φθάσει στην κρίση της Ολομέλειας, θυμίζω 

ότι και προηγούμενες φορές το Γραφείο μας είχε την τιμή να εκπροσωπήσει 

στρατιωτικούς συνταξιούχους και δη Αποστράτους του Λιμενικού Σώματος στην 

Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σε δίκες μεγάλης σημασίας.  
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