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             ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΡΑΓΙΟΥΔΑΚΗ 

       Ακαδημίας αρ. 78 – ΤΚ 106 78 – ΤΗΛ 210 3802248 – ΚΙΝ 6936 997767  

               Fax: 210 3802249 – Email: kparagioudakis@gmail.com  

 

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΕΔΔΑ) 

 

Η υπ’ αριθμόν 244/2017 απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου, χαρακτήρισε μεν ως αντισυνταγματική την Εισφορά 

Αλληλεγγύης Συνταξιούχων, ωστόσο έκρινε ότι η απόφαση θα ισχύει 

μόνο για το μέλλον. Όσοι δηλαδή δεν είχαν προσφύγει δικαστικά κατά 

της εισφοράς αλληλεγγύης στο παρελθόν, δεν θα λάβουν τα ποσά που 

κρατήθηκαν παρανόμως, μέχρι σήμερα. Ως εκ τούτου, το Δικηγορικό μας 

γραφείο αναλαμβάνει τη διεκδίκηση των αναδρομικών αυτών ποσών, 

από το έτος 2010, με προσφυγή που θα γίνει ενώπιον του Ευρωπαϊκού 

Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. 

  Εάν επιθυμείτε να προβείτε στις απαιτούμενες ενέργειες μέσω του 

γραφείου μας, τα έξοδα που απαιτούνται είναι 60 ευρώ. Σε περίπτωση 

θετικής έκβασης της υποθέσεως, το γραφείο θα λάβει ένα ποσοστό 10% 

επί του διεκδικούμενου ποσού. Εάν κωλύεστε να προσέλθετε στο 

γραφείο, το ως άνω ποσό των 60 ευρώ, μπορείτε να το καταθέσετε στον 

λογαριασμό της τραπέζης Πειραιώς με ΙBAN: GR 03 0172 1710 0051 

7105 3914 338. 

 Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την προσφυγή στο 

Δικαστήριο πρέπει να προσκομιστούν ή να αποσταλούν μέχρι τις 10 

Οκτωβρίου 2017 και είναι τα κάτωθι: 
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 1. Υπογεγραμμένο συμφωνητικό για το ποσοστό που θα λάβει το 

γραφείο μας  σε περίπτωση επιτυχούς έκβασης της υπόθεσης κι εντολή 

ανάθεσης.  

 2. Πράξη παρακράτησης εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων 

(ΕΑΣ). 

 3. Ένα μηνιαίο ενημερωτικό σημείωμα σύνταξης για κάθε έτος, 

από το 2010 μέχρι σήμερα. 

 4. Φωτοτυπία ταυτότητας. 

5. Συνταξιοδοτική Πράξη. 

 

Σε περίπτωση που δεν έχετε στη διάθεσή σας κάποια από τα ως 

άνω έγγραφα μπορούμε να τα αναζητήσουμε εμείς από τις αρμόδιες 

υπηρεσίες, εφόσον έχουμε στη διάθεσή μας το υπ’ αρ. 1 έγγραφο, 

υπογεγραμμένο από εσάς.  

 

 Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, μπορείτε να 

απευθυνθείτε στο γραφείο μας είτε τηλεφωνικά: 210 3802248 και 6936 

997767, είτε μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας στο 

kparagioudakis@gmail.com. Το γραφείο μας βρίσκεται στην οδό 

Ακαδημίας αρ. 78, ΤΚ 106 78 -  4Ος όροφος. 

 

 

     Με ιδιαίτερη εκτίμηση 

             Κων/νος Παραγιουδάκης  

  

 

mailto:kparagioudakis@gmail.com

