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                                                                                         ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
Ο Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου, ως κατ’ εξοχήν επιστημονικός φορέας που έχει σκοπό του την  υπεράσπιση των αρχών και 

κανόνων του κράτους δικαίου και την υπεύθυνη ενημέρωση επί νομικών θεμάτων, κοινοποιεί στους συμπολίτες μας 

συνταξιούχους  σχέδιο Αίτησης που θα μπορούν να υποβάλλουν στον οικείο συνταξιοδοτικό φορέας τους με σκοπό να 
διακόψουν την  προθεσμία παραγραφής των αξιώσεων τους που προέρχονται από μη καταβληθέντα σε αυτούς  επιδόματα καθώς 

και από ποσά που έχουν κατά το παρελθόν περικοπεί από την καταβαλλόμενη σε αυτούς σύνταξη. Επίσης εφιστά την προσοχή   

όλων στο γεγονός ότι η διαδικασία διεκδίκησης των παραπάνω αξιώσεων αποτελεί ένα νομικό ζήτημα και σχετικές συμβουλές 
μπορούν να δώσουν υπεύθυνα μόνο οι αρμόδιοι νομικοί τους παραστάτες και όχι οποιοσδήποτε τρίτος, πολύ περισσότερο εάν 

εκφέρει την άποψη του γενικά και δια των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΙΤΗΣΗΣ 

 

«ΑΙΤΗΣΗ 

 

Στοιχεία αιτούντος/αιτούσας…………………………………………………………………………………… 

 

Με τη παρούσα αίτηση & με επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος μου αιτούμαι: 

1. Να με ενημερώσετε για τις , μηνιαίες ή ετήσιες, περικοπές  που έχουν εφαρμοσθεί  στην κύρια και την επικουρική σύνταξη 
μου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4051/2012 και του άρθρου πρώτου παρ. ΙΑ υποπαρ. ΙΑ.5 και υποπαρ. ΙΑ.6 

του ν. 4093/2012 από την 1.1.2013 μέχρι και την υποβολή της παρούσας . 

2. Να με ενημερώσετε για τά επιδόματα  εορτών καθώς και το επίδομα αδείας που δεν μου έχουν καταβληθεί από 1.1.2013, 
δυνάμει του ν 4093/2012, μέχρι και την υποβολή της παρούσας. 

 3. Να  αναγνωρισθεί η υποχρέωση του Ελληνικού Δημοσίου και να μου καταβληθούν αναδρομικά, βάσει της διάταξης του 

άρθρου 105 Εισ.Ν. ΑΚ και προς συμμόρφωση με τις σχετικές  αποφάσεις της Ολομελείας  του Σ.τ.Ε. (2287-2090/2015) , τα 
ποσά που παρακρατήσατε παρανόμως από την κύρια και την επικουρική  σύνταξη μου  κατά  το διάστημα από  την 1.1.2013 

μέχρι σήμερα.  

4. Να αναγνωρισθεί η υποχρέωση του Ελληνικού Δημοσίου και να μου καταβληθεί  αναδρομικά , βάσει της διάταξης του 
άρθρου 105 Εισ.Ν. ΑΚ, και προς συμμόρφωση με τις σχετικές  αποφάσεις της Ολομελείας  του Σ.τ.Ε. (2287-2090/2015)  , τα 

ποσά που αναλογούν στα μη καταβληθέντα επιδόματα Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και το επίδομα αδείας, για το χρονικό 

διάστημα από 1/1/2013 έως την υποβολή της παρούσας. Τα ανωτέρω ποσά μου οφείλονται  λόγω του ότι με το άρθρο πρώτο ν. 
4093/2012 (Α΄ 222) παράγραφος Γ, υποπαράγραφος Γ1, εδάφιο 1, καταργήθηκαν τα παραπάνω επιδόματα που προβλέπονταν 

από τις διατάξεις του άρθρου 5 ν. 2592/98 (Α΄ 57), του άρθρου 9 ν. 3205/2003 (Α΄ 297) και του άρθρου τρίτου, παρ. 6, του ν. 

3845/2010 (Α΄ 65), κατά τρόπο αντίθετο προς τα άρθρα 4 και 22 του Συντάγματος. 
 

5)Να μου καταβάλλετε από τούδε & στο εξής τα επιδόματα  Χριστουγέννων & Πάσχα, καθώς & το επίδομα αδείας, όπως αυτά 

τα ποσά καταβάλλονταν μέχρι 31.12.2012. 
 

6)Να αναπροσαρμόσετε από σήμερα την κύρια και επικουρική  σύνταξη μου στο ποσό που ανέρχονταν την 31.12.2012 , 

ενσωματώνοντας σε αυτές εκ νέου   τα παρανόμως & μέχρι πρότινος παρακρατηθέντα ποσά, όπως προαναφέρθηκαν & να μην 
εφαρμόζετε στην περίπτωση μου τις διατάξεις που ήδη κρίθηκαν παράνομες & αντισυνταγματικές.» 

 

                                                ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΔΣΗ 
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