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ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΝ. ΠΑΡΑΓΙΟΥΔΑΚΗ  

ΚΑΙ  ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ 

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 78 – ΤΚ 10678 

ΑΘΗΝΑ 

ΤΗΛ 210 3802248 

ΚΙΝ 6936 997767 

Email:  kparagioudakis@gmail.com    

Site:  https://kparagioudakis.gr 

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ 

ΤΩΝ ΠΕΡΙΚΟΠΩΝ ΤΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ  ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ - ΔΩΡΩΝ 

 

 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ  ΔΗΜΟΣΙΟΥ  

 

Η Ολομέλεια του ΣτΕ, με τις αποφάσεις της, 2287-2290/2015, έκρινε 

παράνομες και αντισυνταγματικές τις διατάξεις που κατήργησαν τα επιδόματα 

εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και του επιδόματος αδείας, για όσους φυσικά 

ελάμβαναν τα επιδόματα αυτά (άρθρο 6 παρ. 2 ν 4051/2012 και άρθρο πρώτο παρ. 1Α 

υποπαρ. ΙΑ. 5 περιπτ. 1 και υποπαρ. ΙΑ.6 περιπτ. 3 του ν. 4093/2012).  

  Πρόσφατα εκδόθηκε η υπ ’αριθμ. 3037/2018 απόφαση του Μονομελούς 

Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την οποία κρίθηκε ότι 

παρανόμως συντελέστηκε τόσο η περικοπή στα δώρα του νόμου 4093/12 όσο και η 

περικοπή στις συντάξεις του νόμου 4093/12 και του 4051/12. 

Οι παραπάνω αποφάσεις δημιουργούν τις προϋποθέσεις για τη δικαστική 

διεκδίκηση των παρανόμως παρακρατηθέντων ποσών. 

Το γραφείο μας θα προχωρήσει στην κατάθεση ομαδικών αγωγών οι οποίες 

θα συμπεριλαμβάνουν τις ανωτέρω διεκδικήσεις. Το κόστος για κάθε ενάγοντα 

ανέρχεται στο ποσό των τριάντα Ευρώ (30€), όπου περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα 

της διαδικασίας. Το ποσοστό της αμοιβής του Γραφείου μας ανέρχεται σε τέσσερα 

τοις εκατό πλέον ΦΠΑ (4% + ΦΠΑ) επί του επιδικασθέντος ποσού. Σε περίπτωση 

που τα ως άνω ζητήματα επιλυθούν με νομοθετική ρύθμιση πριν την έκδοση της 

απόφασης, η αμοιβή του Γραφείου μας θα ανέρχεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό 

(2%+ΦΠΑ) πλέον ΦΠΑ. Σε περίπτωση μη θετικής έκβασης της υπόθεσης οφείλεται 

ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ. 

Η καταβολή του ποσού των εξόδων των 30€ δύναται να γίνει είτε σε 

προγραμματισμένη συνάντηση στο γραφείο μας, είτε στον κάτωθι τραπεζικό 

λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς ΙΒΑΝ: GR03 0172 1710 0051 7105 3914 338.  

Για τη συμμετοχή σας στην ομαδική αγωγή, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, 

τα οποία μπορείτε είτε να προσκομίσετε στο γραφείο μας κατόπιν ραντεβού, είτε 

να αποστείλετε ταχυδρομικά στη διεύθυνση του γραφείου μας:                     

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΡΑΓΙΟΥΔΑΚΗΣ, ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 78 – ΤΚ 10678, ΑΘΗΝΑ                         

ΤΗΛ.  6936 997767, είναι τα κάτωθι:   

 

1. Φόρμα προσωπικών στοιχείων, Εξουσιοδότηση (με θεώρηση γνησίου 

υπογραφής), Ιδιωτικό συμφωνητικό (εις διπλούν) 
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2. Μηνιαία ενημερωτικά σημειώματα της συντάξεως ετών 2013 έως 2018 (ένα 

μηνιαίο σημείωμα, κατά προτίμηση του ίδιου μήνα, κατ’ έτος, συνολικά 6 για 

όλα τα έτη), εκτυπωμένα από το σύστημα.: 

https://login.gsis.gr/sso/pages/login.jsp 
3. Πράξη Συνταξιοδότησης  

4. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας. 

5. Φωτοαντίγραφο αίτησης προς τον ΕΦΚΑ με αριθμό πρωτοκόλλου, 

αναφορικά με τις συγκεκριμένες διεκδικήσεις. 

 

 

Με ιδιαίτερη εκτίμηση 

Κωνσταντίνος Παραγιουδάκης και Συνεργάτες 

 

 

 


