
Αγαπητέ και αξιότιµε κύριε Αυτιά 

Είµαι απόστρατος αξιωµατικός του Στρατού Ξηράς, ονοµάζοµαι 
Αργύριος Ανδριώτης του Χρήστου, κατάγοµαι από την ακριτική µυροβόλο 
Χίο και κατοικώ στην πόλη των χιλίων χρωµάτων, την επίσης ακριτική 
Ξάνθη, έχω Α Μ συνταξιούχου 1101343050014 και αριθµό κινητού 
τηλεφώνου (σε περίπτωση που θελήσετε κάποια προσωπική επαφή) 
6944141420. 

Κατ’ αρχάς σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για το χρόνο που θα 
αφιερώσετε για µένα καθώς η επιστολή µου αυτή αφορά αποκλειστικά εµένα 
και κανέναν άλλο συνάδελφο µου, επίσης όµως σας ευχαριστώ εκ µέρους 
συναδέλφων µου που έστω και αραιά και που αφιερώνεται χρόνο στις 
εξαίρετες εκποµπές σας, για τον κλάδο µας. 

Αφορµή να σας γράψω κ. Αυτιά, ήταν η εκποµπή σας στον τηλεοπτικό 
σταθµό ΣΚΑΪ, τον Φεβρουάριο του 2014. Για να µην σας κουράζω και 
ψάχνετε στο αρχείο σας, το τµήµα που µας αφορά βρίσκεται στον σύνδεσµο 
http://eaaslarisas.blogspot.gr/2014/02/blog-post_2729.html και σας γράφω 
τώρα γιατί περίµενα τα τελευταία στοιχεία που εκδόθηκαν την 10/12/2014, 
προκειµένου να ασχοληθούµε µε πραγµατικά δεδοµένα. 

Στην εκποµπή σας αυτή λοιπόν εκτός των άλλων, στο 2:14 λεπτό η κ. 
Μάγδα Τσέγκου, µε βάσει τους πίνακες που παρουσιάζονται, λέει ότι ο 
συνταγµατάρχης θα πάρει αύξηση µηνιαίως 508 € και εσείς συµπληρώνετε : 
«θα παντελονιάσει 500 € η Συνταγµαταρχάρα». Λέτε ότι είναι πολλά τα 
λεφτά, αναρωτιέστε αν υπάρχουν αυτά τα λεφτά ή θα χρειασθεί να µπουν 
φόρους στους υπολοίπους φορολογούµενους για να µας δώσουν εµάς αυτά 
τα πολλά λεφτά.  

Με αυτή σας την εκποµπή αγαπητέ κ. Αυτιά, πετύχατε : 

1. Να λειτουργήσει αµέσως ο λεγόµενος «κοινωνικός 
αυτοµατισµός» και να επισύρει την µήνη του κόσµου εναντίον µας. Δεν 
συνάντησα γνωστό µου από την ηµέρα της εκποµπής σας και µετά που να 
µην µε µέµψη για τα χρήµατα που θα πάρουµε σε βάρος των λοιπών 
φορολογουµένων, σε καιρό κρίσης της Πατρίδος µας. «Ντροπή σας» και 
«Αίσχος»  ήταν οι ηπιότερες φράσεις που ακούγαµε. Χαρακτηριστικό 
παράδειγµα σας αναφέρω τον πεθερό µου, ηλικίας 90 ετών, που σας 
παρακολουθεί ανελλιπώς, µε πήρε τηλέφωνο και µου είπε ότι είναι 
πρόκληση αυτό που κάνουµε. Εξ’ άλλου πλήθος αναρτήσεις στο διαδίκτυο 
αποδεικνύουν το αληθές των γραφοµένων µου. 

2. Να επισύρετε εναντίον σας και εναντίων των συνεργατών σας 
την µήνη των συναδέλφων µου. Αγανακτισµένοι από την ανακρίβεια των 
αναφεροµένων σας και µε τον τρόπο και το ύφος που τα παρουσιάζατε 

http://eaaslarisas.blogspot.gr/2014/02/blog-post_2729.html


(κατά τη συντριπτική πλειοψηφία αυτών, ειρωνικό), να σας χαρακτηρίζουν 
«άνθρωπο του συστήµατος», «παπαγαλάκι της Κυβέρνησης», «βολεµένο στα 
κανάλια του συστήµατος» και λοιπά παρόµοια. Σχετικές αναρτήσεις στο 
διαδίκτυο αποδεικνύουν πάλι το αληθές των γραφοµένων µου. 

Σας παρακαλώ, αγαπητέ κ. Αυτιά, επειδή σας συµπαθώ, είµαστε και 
από γειτονικά νησιά, δώστε µου την ευκαιρία  και βοηθείστε µε µέσω της 
εκποµπής σας, να σας παραθέσω τα πραγµατικά στοιχεία και τα πραγµατικά 
ποσά, όχι αυξήσεις αλλά επιστροφές, που παράνοµα παρακρατήθηκαν από 
τις συντάξεις µας, µόνο από εµάς και όχι από όλους τους λοιπούς 
φορολογούµενους και να αποδείξουµε στους αγανακτισµένους συναδέλφους 
µου ότι η συγκεκριµένη εκποµπή σας ήταν µια ατυχής παρένθεση στα τόσα 
λαµπρά που έχετε επιτύχει και ότι όλα οφείλονται στην παραπληροφόρηση 
σας από τους συνεργάτες σας. 

Σας παραθέτω λοιπόν τα παρακάτω πραγµατικά στοιχεία : 

Δεν θα µπορούσα κ. Αυτιά να διανοηθώ ότι σε περίοδο κρίσεως της 
Πατρίδος µου να αρνηθώ την προσφορά µου προκειµένου να βοηθήσω, στο 
µέτρο που µου αναλογεί, προσφέροντας µέρος της σύνταξης µου στην 
Πατρίδα µου. Εξ’ άλλου έχουµε γαλουχηθεί µε αυτές τις αρχές και ιδανικά. 
Προσέφερε η γηραιά µητέρα µου µέρος από την πενιχρή σύνταξή της, να µην 
προσφέρω εγώ µε την κατά πολύ µεγαλύτερη σύνταξή µου;  

Προσέφερα λοιπόν, όπως όλοι οι φορολογούµενοι, το ποσό που µου 
αναλογεί, βάσει των περικοπών που θέσπισε η Κυβέρνηση, αγόγγυστα και 
µε την ελπίδα ότι µε τις περικοπές αυτές θα µπορέσει να ανακάµψει η 
οικονοµία της Πατρίδος µας. Η κυβέρνηση µας όµως, επί πλέον των 
παραπάνω περικοπών και ίσως επειδή είµαστε εύκολος κλάδος, λόγω του 
ότι δεν έχουµε συνδικαλιστικά όργανα για να φωνάξουµε  ή δεν 
προβαίνουµε σε άλλες ενέργειες που θα επηρεάσουν την λειτουργία του 
Κράτους, ή ίσως µας θεωρεί και «δεδοµένους», µε διάφορους νόµους που 
θέσπισε µας παρακρατεί, παράνοµα και αντισυνταγµατικά, µόνο από εµάς, 
σε αντίθεση από τους λοιπούς φορολογούµενους, διάφορα ποσά, που 
µειώνουν την σύνταξη µας σε επίπεδα εξαθλίωσης και για πολλούς από εµάς 
να τίθεται θέµα επιβίωσης.  

Όπως φαίνεται από τις ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ, του 
Υπουργείου Οικονοµικών, που σας επισυνάπτω συνηµµένα, τα ποσά των 
συντάξεων µου κατά τα έτη της κρίσεως είναι : 

Έτος 2010, ποσό 29.977,07 €. 

Έτος 2011, ποσό 27.391,20 €. 

Έτος 2012, ποσό 23.351,12 €. 



Έτος 2013, ποσό 16.794,73 €. 

Έτος 2014, ποσό 15.114,16 €. (Επειδή δεν έχει εκδοθεί ακόµη η 
σχετική βεβαίωση το ποσό εξάγεται από την πρόσθεση των µηνιαίων 
συντάξεων. Μόλις όµως εκδοθεί θα είναι και αυτό στη διάθεση σας, εφόσον 
το επιθυµείτε). 

Από τα παραπάνω ποσά παρατηρούµε ότι η σύνταξη µου µειώθηκε 
κατά 50% και αν σ΄ αυτά υπολογίσουµε και τις µειώσεις στα βοηθήµατα του 
ΜΤΣ και του ΕΚΟΕΜΣ που λαµβάνω, η συνολική µείωση στις αποδοχές µου 
ανέρχεται στο 61%. Επίσης παρατηρείστε στα επισυναπτόµενα ότι παρά την 
δραµατική µείωση των συντάξεων µου οι κρατήσεις για την υγειονοµική 
περίθαλψη του Ν.3865 έχουν αυξηθεί κατά 75%. 

Με δεδοµένη λοιπόν την παραπάνω αδικία εις βάρος µας, προβήκαµε 
δια των οργάνων µας σε διάφορα διαβήµατα  προς την Κυβέρνηση, η οποία 
όµως ή κώφευε ή επιδεικτικά µας αγνοούσε ή µας ενέπαιζε δια του κ. 
Πρωθυπουργού και δια των συναρµοδίων Υπουργών της και ειδικά δια του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα. Κατήλθαµε για 
πρώτη φορά στα χρονικά της Ελλάδος σε ειρηνικές διαδηλώσεις σε διάφορες 
µεγάλες πόλεις της Ελλάδος. Κανένα αποτέλεσµα. Η κοροϊδία συνεχιζόταν. 
Αποφασίσαµε λοιπόν δια των Ενώσεων µας να προσφύγουµε στην Ελληνική 
δικαιοσύνη. 

Το Συµβούλιο της Επικρατείας, µε την 2192/2014 απόφασή του, κρίνει 
τις επί πλέον περικοπές στις συντάξεις µας, παράνοµες και 
αντισυνταγµατικές και διατάσσει την Κυβέρνηση να επιστρέψει τα 
παρανόµως παρακρατηθέντα. Επίσης το Ελεγκτικό Συνέδριο µε την έκδοση 
της σχεδόν οµόφωνης αποφάσεως (27 υπέρ και 2 κατά), αποφάνθηκε ότι ο 
νόµος 4093/2012 που αφορά περικοπές συντάξεων που έγιναν από το 
καλοκαίρι του 2012 µέχρι σήµερα (Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής 
Στρατηγικής 2013 - 2016) ήταν αντισυνταγµατικός και καταργήθηκε µε τον 
νεότερο πρόσφατο νόµο 4307/2014. 

Νέος εµπαιγµός. Οι επιστροφές των παρανόµως παρακρατηθέντων 
ποσών, βαπτίζονται αυξήσεις. Ο υποτιµητικός όρος «ένστολος» 
χρησιµοποιείται από τους πάντες και όλα τα ΜΜΕ πλέον αναπαράγουν το 
προκλητικό «αυξήσεις στους ένστολους». Ο κ. Πρωθυπουργός, στην οµιλία 
του στην Έκθεση της Θεσσαλονίκης αναφέρει ότι οι αξιωµατικοί θα δουν τον 
επόµενο µήνα τις αυξήσεις των µισθών τους. Κοροϊδία. Στην οµιλία του στην 
Βουλή για την πρόταση µοµφής αναφέρει ότι οι αξιωµατικοί µε τον µισθό του 
Νοεµβρίου θα δουν τις αυξήσεις τους, κατά 50% και το υπόλοιπο 50% σε 36 
δόσεις. Κοροϊδία. Κανείς δεν κατάλαβε τι θα του επιστραφεί. Η Κυβέρνηση 
αγνοεί, µε τρόπο που καταλύεται το Σύνταγµα, τις δικαστικές αποφάσεις.  



Το ΣτΕ εκδίδει απόφαση και καλεί την Κυβέρνηση, εντός διµήνου να 
εφαρµόση την απόφαση του. 

Μετά από όλα αυτά αγαπητέ κ. Αυτιά, από 10/12/2014 αναρτήθηκε 
στην ιστοσελίδα της ΓΓΠΣ το ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015, στο οποίο φαίνονται οι επιστροφές των παρανόµως 
παρακρατηθέντων. Στην περίπτωση µου, όπως φαίνεται από το 
επισυναπτόµενο, η επιστροφή αναδροµικά για τους 6 µήνες του 2012, είναι 
552,03 €. Η µηνιαία επιστροφή εάν αφαιρέσουµε και τον φόρο 22% που 
προκρατείται, ανέρχεται στο ποσό των 71,76 €. Επισηµαίνω ότι το ποσό 
αυτό αφορά σε µένα που είµαι Ανώτατο στέλεχος των Ενόπλων Δυνάµεων. 
Στην πλειοψηφία των συναδέλφων µου τα επιστρεφόµενα ποσά ανέρχονται 
από 0 µέχρι 20 €. 

Αυτή είναι η πραγµατικότητα αγαπητέ κ. Αυτιά. Είµαι βέβαιος ότι θα 
την προβάλλετε από την εκποµπή σας προκειµένου να αποκατασταθεί η 
αλήθεια, έτσι ώστε να αποδείξουµε στους αγανακτισµένους συναδέλφους 
µου, ότι δεν είστε αυτά που σας κακολογούν και για να πειστεί ο κόσµος ότι 
και «ντρεπόµαστε» και προσφέρουµε αυτό που µας αναλογεί και 
περισσότερο να πειστεί ο πεθερός µου ότι δεν είµαστε προκλητικοί αλλά 
ζητούµε το δίκαιο µας. 

Είµαι στη διάθεση σας, είτε τηλεφωνικά, είτε δια της φυσικής 
παρουσίας µου, να σας βοηθήσω σε ότι θελήσετε για την αποκατάσταση της 
αλήθειας. 

Σας εύχοµαι υγεία και Καλές Γιορτές. 

Με εκτίµηση 

Αργύριος Ανδριώτης 

Απόστρατος Αξιωµατικός του ΕΣ 

ΥΓ. Η παρούσα επιστολή, ως ανοιχτή, κοινοποιήθηκε σε όλον τον 
πανελλαδικά κυκλοφορούντα τύπο, ηµερήσιο, Κυριακάτικο και εβδοµαδιαίο, 
τις Ενώσεις Αποστράτων όλων των Ενόπλων Δυνάµεων και της ΕΛ.ΑΣ µέσω 
της ΕΑΑΣ Ξάνθης, σε περισσότερους από 1500 αποδέκτες των οποίων 
διέθετα τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις και δηµοσιεύθηκε στα δίκτυα 
κοινωνικής δικτύωσης. 

• !  
• ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 



• ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
• ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
• ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 
• ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 
• Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΔΕΙΓΜ/ΠΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΠΙ   ΤΩΝ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΤΡ/ΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 

Α.Μ. 1101343050014 
• Α.Φ.Μ : 018651855 
• ΑΘΗΝΑ : 15/02/2011 

• Α.Φ.Μ. ΕΡΓΟΔΟΤΗ : 090165560 
• Δ/ΝΣΗ : Κάννιγγος 29, Τ.Κ. 10110, Τ.Θ. 1116, Αθήνα 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

Βεβαιώνεται ότι στον συνταξιούχο µε ονοµ/µο ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ του 
ΧΡΗΣΤΟΥ και ΑΦΜ 018651855 καταβλήθηκαν το έτος 2010 τα εξής ποσά: 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

Βεβαιώνεται ότι στον συνταξιούχο µε ονοµ/µο ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ του 
ΧΡΗΣΤΟΥ και ΑΦΜ 018651855 καταβλήθηκαν το έτος 2011 τα εξής ποσά: 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

Βεβαιώνεται ότι στον συνταξιούχο µε ονοµ/µο ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ του 
ΧΡΗΣΤΟΥ και ΑΦΜ 018651855 καταβλήθηκαν το έτος 2012 τα εξής ποσά: 

ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ

Ποσό σύνταξης Ακαθάριστο (µετά την αφαίρεση των 
µνηµονιακών µειώσεων) 31.467,63

Κρατήσεις ( Υγ. Περ. - Ν.3865 - Χαρτ. ) 1.490,56

Καθαρό φορολογητέο Ποσό ΚΩΔ( 303-304 ) 29.977,0
7

Φόρος που Αναλογεί ΚΩΔ( 313-314 ) 4.598,59

Φόρος που Παρακρατήθηκε ΚΩΔ( 315-316 ) 4.529,62

Εκτ. Εισφορά Ν.3986/11 Αρθ.29 0,00

ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ

Ποσό σύνταξης Ακαθάριστο (µετά την αφαίρεση των 
µνηµονιακών µειώσεων) 30.268,61

Κρατήσεις ( Υγ.Περ. - Ν.3865 - Χαρτ. ) 2.877,41

Καθαρό φορολογητέο Ποσό ΚΩΔ( 303-304 ) 27.391,2
0

Φόρος που Αναλογεί ΚΩΔ( 313-314 ) 3.638,45

Φόρος που Παρακρατήθηκε ΚΩΔ( 315-316 ) 3.583,88

Εκτ. Εισφορά Ν.3986/11 Αρθ.29 0,00



ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

Βεβαιώνεται ότι στον συνταξιούχο µε ονοµ/µο ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ του 
ΧΡΗΣΤΟΥ και ΑΦΜ 018651855 καταβλήθηκαν το έτος 2013 τα εξής ποσά: 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ του έτους 2015
Ενημέρωση
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
Σας ενημερώνουμε ότι μετά την απογραφή σας από τον ΟΠΑΔ, η θεώρηση του 
βιβλιαρίου υγειονομικής περίθαλψης ισχύει εφ' ορου ζωής, χωρίς να
απαιτείται η προσκόμιση του τριμηνιαίου ενημερωτικού σημειώματος από την 
Υπηρεσία συντάξεων.
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘ/ΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΤΑΝΟΣ
ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΑΠΟ Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.
ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 2.264,05
ΕΟΒ ΣΥΖΥΖΟΥ 35,00
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ 552,03
ΜΕΙΩΣΗ (Ν4024/11) -181,11
ΜΕΙΩΣΗ (Ν4051/12) -74,94
ΜΕΙΩΣΗ (Ν4093/12) -277,43
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΠΟΣΑ

ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ

Ποσό σύνταξης Ακαθάριστο (µετά την αφαίρεση των 
µνηµονιακών µειώσεων) 26.834,42

Κρατήσεις ( Υγ.Περ. - Ν.3865 - Χαρτ. ) 3.483,30

Καθαρό φορολογητέο Ποσό ΚΩΔ( 303-304 ) 23.351,1
2

Φόρος που Αναλογεί ΚΩΔ( 313-314 ) 3.153,43

Φόρος που Παρακρατήθηκε ΚΩΔ( 315-316 ) 3.106,13

Εκτ. Εισφορά Ν.3986/11 Αρθ.29 0,00

ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ

Ποσό σύνταξης Ακαθάριστο (µετά την αφαίρεση των 
µνηµονιακών µειώσεων) 19.417,49

Κρατήσεις ( Υγ.Περ. - Ν.3865 - Χαρτ. ) 2.622,76

Καθαρό φορολογητέο Ποσό ΚΩΔ( 303-304 ) 16.794,7
3

Φόρος που Αναλογεί ΚΩΔ( 313-314 ) 1.605,54

Φόρος που Παρακρατήθηκε ΚΩΔ( 315-316 ) 1.581,46

Εκτ. Εισφορά Ν.3986/11 Αρθ.29 124,20

Ποσό Αφορολόγητο Ακαθάριστο 0,00



ΦΟΡΟΣ 301,31
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 91,96
ΕΑΣ (Ν3865/10) 158,48
ΕΚΤ. ΕΙΣΦΟΡΑ (Ν3986/11) 10,61
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
ΑΝΑΔΡ.ΑΝΑΠΡ.ΣΤΡΝ.4307/14 552,03
ΠΛΗΡΩΤΕΟ 1.755,24 


