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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ 

 

1)Εισφορά Αλληλεγγύης  Συνταξιούχων  (ΕΑΣ) 

Διεκδίκηση των κρατήσεων του Ν.3865/2010 από Φεβρουάριο 2017 έως 

σήμερα.  

 

2) Μειώσεις 5-10-15-20% και 12%.(Ν.4051/12, Ν4093/12)    

Από τις διεκδικήσεις εξαιρείται το εντεκάμηνο Ιούλιος 2015 – Ιούνιος 2016 του 

Ν.4093/12, για τους συνταξιούχους οι οποίοι έλαβαν τα αντίστοιχα 

αναδρομικά. 

  

3)Δώρα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και επίδομα αδείας.    

 

Οι υπ΄ αρ. 2 και 3 διεκδικήσεις εκτείνονται σε βάθος πενταετίας, πλην των 

περιπτώσεων κατά τις οποίες ο ενάγων έχει ήδη προσφύγει στο παρελθόν, 

οπότε σε αυτή την περίπτωση, οι διεκδικήσεις αφορούν τη χρονική περίοδο 

από την οποία προσέφυγε έως σήμερα. 

 

  4) Διεκδίκηση αναδρομικών για το υπόλοιπο 50% της βασικής 

σύνταξης, στα επίπεδα προ της εφαρμογής του Ν.4093/12, για την 

περίοδο από τον Ιούλιο 2016 και εντεύθεν και αίτημα καταβολής 

αναδρομικών για τις περιπτώσεις λανθασμένης ή μη καταβολής τους με το 

νόμο 4578/2018.  

 

Εφόσον επιθυμείτε να διεκδικήσετε είτε όλες είτε κάποιες από τις υπ’ 

αρ. 1, 2, 3 και 4 περιπτώσεις, ο ασφαλέστερος τρόπος διεκδίκησης είναι η 

συμμετοχή σας σε ομαδική αγωγή ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου η οποία 

θα συμπεριλαμβάνει όλα τα ανωτέρω. Το κόστος για κάθε ενάγοντα  και για 
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τις 4 περιπτώσεις μαζί, ανέρχεται στο ποσό των πενήντα Ευρώ (50€), όπου 

περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα της διαδικασίας και μπορείτε να το καταθέσετε 

στον υπ’ αρ. GR03 0172 1710 0051 7105 3914 338 Λογαριασμό της 

τράπεζας Πειραιώς. 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. 

Λόγω του περιορισμού των μετακινήσεων εξαιτίας της πανδημίας, τα 

δικαιολογητικά που απαιτούνται, θα πρέπει κατά προτίμηση να σταλούν στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση του γραφείου μας kparagioudakis@gmail.com, και 

είναι τα παρακάτω: 

1) Η επισυναπτόμενη φόρμα προσωπικών στοιχείων συμπληρωμένη 

2) Το επισυναπτόμενο ιδιωτικό συμφωνητικό υπογεγραμμένο 

3) Η επισυναπτόμενη εξουσιοδότηση υπογεγραμμένη και θεωρημένη. 

4) Ένα μηνιαίο ενημερωτικό σημείωμα κύριας σύνταξης κατ’ έτος, για τα 

έτη 2015– 2021, το οποίο εκδίδεται ηλεκτρονικά (Προαιρετικό)  

5) Απόδειξη καταθετηρίου 50 ευρώ (Προαιρετικό) 

 

 

 Με εκτίμηση 

Κωνσταντίνος Παραγιουδάκης 
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