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ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΡΑΓΙΟΥΔΑΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ 

Ακαδημίας  78  Αθήνα -10678  (4ος όροφος) 

Τηλ.2103802248   

Email: kparagioudakis@gmail.com 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Ν.4093/12 ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ 

 

Το δικηγορικό μας γραφείο αναλαμβάνει την εκπροσώπηση των 

συνταξιούχων στρατιωτικών, υπαγομένων στα μετοχικά ταμεία (Στρατού – 

Ναυτικού – Αεροπορίας) και το αντίστοιχο ΕΚΟΕΜ, προκειμένου να 

διεκδικήσουν δικαστικά την παύση της παράνομης κράτησης του Ν.4093/12 

από τα μερίσματά τους και την επιστροφή αναδρομικών. 

 Ειδικότερα, όπως είναι γνωστό, ενώ όσοι συνταξιοδοτήθηκαν μετά την 

13 – 05 – 2016 (μετά την ψήφιση του Ν.4387/16) ΔΕΝ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΤΙΣ 

ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ, όσοι έχουν συνταξιοδοτηθεί προ της παραπάνω 

ημερομηνίας και λαμβάνουν σύνταξη άνω των 1.000 ευρώ, επιβαρύνονται με 

τις κρατήσεις αυτές.  

Ενώ έχουν υπάρξει εισηγήσεις από αρμόδιους φορείς για την παύση 

των άνω κρατήσεων από 01 – 01 – 2021, μέχρι στιγμής, αυτές συνεχίζουν να 

υφίστανται. 

Ως εκ τούτου, μπορείτε να προσφύγετε ενώπιον του Διοικητικού 

Πρωτοδικείου μέσω ομαδικής αγωγής που θα πραγματοποιήσει το γραφείο 

μας και να διεκδικήσετε την παύση των κρατήσεων αυτών και την επιστροφή 

των αναδρομικών σε βάθος πενταετίας. 

Το κόστος για κάθε ενάγοντα  ανέρχεται στο ποσό των πενήντα Ευρώ 

(50€) όπου περιλαμβάνονται όλα τα δικαστικά έξοδα της διαδικασίας  και 

μπορείτε να το καταθέσετε στον υπ’ αρ. GR03 0172 1710 0051 7105 3914 

338 Λογαριασμό της τράπεζας Πειραιώς. (Δικαιούχος Κωνσταντίνος 

Παραγιουδάκης).  

Επειδή, ως γνωστόν, το ύψος των κρατήσεων των μετοχικών ταμείων 

εν συγκρίσει με τις αντίστοιχες των κυρίων συντάξεων είναι σχετικά χαμηλό, 
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και επειδή σκοπός μας είναι η μέγιστη δυνατή ικανοποίηση των συμφερόντων 

των πελατών μας και η ελάχιστη επιβάρυνσή τους, το γραφείο μας αποφάσισε 

να μην λάβει κάποιο ποσοστό κατά την καταβολή των αναδρομικών 

από τα Μετοχικά Ταμεία, σε περίπτωση θετικής έκβασης της υπόθεσης. 

 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) Η επισυναπτόμενη εξουσιοδότηση υπογεγραμμένη και θεωρημένη. 

3) Ένα μηνιαίο ενημερωτικό σημείωμα καταβολής μερισμάτων (ΜΤΣ και 

ΕΚΟΕΜ) κατ’ έτος (πχ για κάθε Ιανουάριο) για τα έτη 2015– 2021, το 

οποίο εκδίδεται ηλεκτρονικά. 

4) Αντίγραφο αίτησης που τυχόν έχετε υποβάλλει στο Μετοχικό Ταμείο 

για την επιστροφή των παρανόμως παρακρατηθέντων ποσών. 

5) Αντίγραφο δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας 

6) Απόδειξη καταθετηρίου 50 ευρώ. 

 

 

Με εκτίμηση 

Κωνσταντίνος Παραγιουδάκης 
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