ΕΝ.2111.18 Β

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΓΩΓΩΝ
Δώρα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα
1. Φωτοτυπικό αντίγραφο της τελευταίας Πράξης Αναπροσαρμογής Σύνταξης του Ν.
4307/2014 (ημερομηνία αποστολής εγγράφου 3-3-2015), που εκδόθηκε από το Γενικό
Λογιστήριο του Κράτους.
2. Φωτοτυπικό αντίγραφο της Πράξης Αναπροσαρμογής Σύνταξης του Ν. 4093/2012 που
εκδόθηκε από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
3. Φωτοτυπικό αντίγραφο της αρχικής συνταξιοδοτικής πράξης (κανονισμού σύνταξης) του

ενδιαφερομένου (αυτή δηλαδή που είχε εκδοθεί όταν είχατε βγει πρώτη φορά στη σύνταξη).
4. Οποιαδήποτε αίτηση (εφόσον υπάρχει) έχει κατατεθεί στο ΕΣ, στο ΝΣΚ ή στο ΓΛΚ ή στον

ΕΦΚΑ για την καταβολή τους
5. Μηνιαίο Ενημερωτικό Σημείωμα Σύνταξης μηνών Ιανουαρίου 2016, 2017 και 2018.

6. Τη συνημμένη εξουσιοδότηση (με βεβαίωση γνησίου υπογραφής από ΚΕΠ, Αστυνομία,
Δημόσια Αρχή) και
7. Το
συνημμένο
ΕΝΤΥΠΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ
υπογεγραμμένα από τον ενδιαφερόμενο.

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ,

Με την ανάθεση της υπόθεσης, θα αποστέλλεται σε κάθε ενδιαφερόμενο στέλεχος,
πληρεξούσιο εργολαβικό δίκης (σε τρία αντίτυπα) στο οποίο περιγράφονται αναλυτικά οι
υποχρεώσεις εκάστου μέρους, καθώς και ότι σε περίπτωση επιτυχίας και επιδίκασης και
είσπραξης ποσού, η αμοιβή του Γραφείου μας θα ανέρχεται σε ποσοστό 5%.
Η καταβολή του ποσού δύναται να γίνει είτε σε μετρητά αυτοπροσώπως είτε στον κάτωθι
τραπεζικό λογαριασμό με αναγραφή κατάθεσης το ονοματεπώνυμο σας και την αιτία κατάθεσης
«ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ»:
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΑΡΙΘΜ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
5182-049942-001

IBAN
GR 14 017 2182 0005182049942 001

Ακολούθως να μας αποστείλετε το σχετικό αποδεικτικό κατάθεσης.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας (Δευτ-Παρ. 10.00 – 14.00). :
Τηλ.: 210 3800628, Fax.: 210 3800629, Email: info@karanisa.gr
Μετά τιμής,

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΑΝΙΣΑ
Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

ΕΝ.2111.18 Β

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΓΩΓΩΝ
Μείωση 5-20% για συντάξεις άνω των χιλίων ευρώ
1. Φωτοτυπικό αντίγραφο της τελευταίας Πράξης Αναπροσαρμογής Σύνταξης του Ν.
4307/2014 (ημερομηνία αποστολής εγγράφου 3-3-2015), που εκδόθηκε από το Γενικό
Λογιστήριο του Κράτους.
2. Φωτοτυπικό αντίγραφο της Πράξης Αναπροσαρμογής Σύνταξης του Ν. 4093/2012 που
εκδόθηκε από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
3. Φωτοτυπικό αντίγραφο της αρχικής συνταξιοδοτικής πράξης (κανονισμού σύνταξης) του

ενδιαφερομένου (αυτή δηλαδή που είχε εκδοθεί όταν είχατε βγει πρώτη φορά στη σύνταξη).
4. Οποιαδήποτε αίτηση (εφόσον υπάρχει) έχει κατατεθεί στο ΕΣ, στο ΝΣΚ ή στο ΓΛΚ ή στον

ΕΦΚΑ για την καταβολή τους
5. Μηνιαίο Ενημερωτικό Σημείωμα Σύνταξης μηνών Ιανουαρίου 2016, 2017 και 2018.

6. Τη συνημμένη εξουσιοδότηση (με βεβαίωση γνησίου υπογραφής από ΚΕΠ, Αστυνομία,
Δημόσια Αρχή) και
7. Το
συνημμένο
ΕΝΤΥΠΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ
υπογεγραμμένα από τον ενδιαφερόμενο.

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ,

Με την ανάθεση της υπόθεσης, θα αποστέλλεται σε κάθε ενδιαφερόμενο στέλεχος,
πληρεξούσιο εργολαβικό δίκης (σε τρία αντίτυπα) στο οποίο περιγράφονται αναλυτικά οι
υποχρεώσεις εκάστου μέρους, καθώς και ότι σε περίπτωση επιτυχίας και επιδίκασης και
είσπραξης ποσού, η αμοιβή του Γραφείου μας θα ανέρχεται σε ποσοστό 5%.
Η καταβολή του ποσού δύναται να γίνει είτε σε μετρητά αυτοπροσώπως είτε στον κάτωθι
τραπεζικό λογαριασμό με αναγραφή κατάθεσης το ονοματεπώνυμο σας και την αιτία κατάθεσης
«ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ»:
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΑΡΙΘΜ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
5182-049942-001

IBAN
GR 14 017 2182 0005182049942 001

Ακολούθως να μας αποστείλετε το σχετικό αποδεικτικό κατάθεσης.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας (Δευτ-Παρ. 10.00 – 14.00). :
Τηλ.: 210 3800628, Fax.: 210 3800629, Email: info@karanisa.gr
Μετά τιμής,

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΑΝΙΣΑ
Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

ΕΝ.2111.18 Β

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΓΩΓΩΝ
Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχου
1. Φωτοτυπικό αντίγραφο της αρχικής συνταξιοδοτικής πράξης (κανονισμού σύνταξης) του
ενδιαφερομένου (αυτή δηλαδή που είχε εκδοθεί όταν είχατε βγει πρώτη φορά στη σύνταξη),
καθώς και τις τυχόν τροποποιητικές αυτής.
2. Φωτοτυπικό αντίγραφο της τελευταίας Πράξης Αναπροσαρμογής Σύνταξης του Ν.
4307/2014 (ημερομηνία αποστολής εγγράφου 3-3-2015), που εκδόθηκε από το Γενικό
Λογιστήριο του Κράτους.
3. Οποιαδήποτε Αίτηση ή Ένσταση έχετε υποβάλλει σχετικά με την υπόθεση στο Ε.Σ. ή στο
Ν.Σ.Κ. ή στο Γ.Λ.Κ. (Να εμφαίνεται ο αρ. πρωτ. Κατάθεσης).
4. Μηνιαίο Ενημερωτικό Καταβολής σύνταξης για τα έτη 2016, 2017 και 2018 (Ένα ανά έτος
και όπου υπάρχει μεταβολή του ποσού της ΕΑΣ).
5. Εξουσιοδότηση (με βεβαίωση γνησίου υπογραφής) και το έντυπο πληροφοριακών
στοιχείων-εντολής υπογεγραμμένα από τον ενδιαφερόμενο.
Με την ανάθεση της υπόθεσης, θα αποστέλλεται σε κάθε ενδιαφερόμενο στέλεχος,
πληρεξούσιο εργολαβικό δίκης (σε τρία αντίτυπα) στο οποίο περιγράφονται αναλυτικά οι
υποχρεώσεις εκάστου μέρους, καθώς και ότι σε περίπτωση επιτυχίας και επιδίκασης και
είσπραξης ποσού, η αμοιβή του Γραφείου μας θα ανέρχεται σε ποσοστό 5%.
Η καταβολή του ποσού δύναται να γίνει είτε σε μετρητά αυτοπροσώπως είτε στον κάτωθι
τραπεζικό λογαριασμό με αναγραφή κατάθεσης το ονοματεπώνυμο σας και την αιτία κατάθεσης
«ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ»:
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΑΡΙΘΜ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
5182-049942-001

IBAN
GR 14 017 2182 0005182049942 001

Ακολούθως να μας αποστείλετε το σχετικό αποδεικτικό κατάθεσης.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας (Δευτ-Παρ. 10.00 – 14.00). :
Τηλ.: 210 3800628, Fax.: 210 3800629, Email: info@karanisa.gr
Μετά τιμής,

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΑΝΙΣΑ
Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

ΕΝ.2111.18 Β

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΓΩΓΩΝ
Μείωση κατά 20% για συντάξεις πάνω από 1200 ευρώ και 40% για τους κάτω των 55 ετών
1. Φωτοτυπικό αντίγραφο της αρχικής συνταξιοδοτικής πράξης (κανονισμού σύνταξης) του
ενδιαφερομένου (αυτή δηλαδή που είχε εκδοθεί όταν είχατε βγει πρώτη φορά στη σύνταξη),
καθώς και τις τυχόν τροποποιητικές αυτής.
2. Φωτοτυπικό αντίγραφο της τελευταίας Πράξης Αναπροσαρμογής Σύνταξης του Ν.
4307/2014 (ημερομηνία αποστολής εγγράφου 3-3-2015), που εκδόθηκε από το Γενικό
Λογιστήριο του Κράτους.
3. Οποιαδήποτε Αίτηση ή Ένσταση έχετε υποβάλλει σχετικά με την υπόθεση στο Ε.Σ. ή στο
Ν.Σ.Κ. ή στο Γ.Λ.Κ. (Να εμφαίνεται ο αρ. πρωτ. Κατάθεσης).
4. Μηνιαίο Ενημερωτικό Καταβολής σύνταξης στο οποίο εμφαίνεται η μείωση του άρθρου 1
παρ. 10 του Ν 4024/2011.
5. Εξουσιοδότηση (με βεβαίωση γνησίου υπογραφής) και το έντυπο πληροφοριακών
στοιχείων-εντολής υπογεγραμμένα από τον ενδιαφερόμενο.
Με την ανάθεση της υπόθεσης, θα αποστέλλεται σε κάθε ενδιαφερόμενο στέλεχος,
πληρεξούσιο εργολαβικό δίκης (σε τρία αντίτυπα) στο οποίο περιγράφονται αναλυτικά οι
υποχρεώσεις εκάστου μέρους, καθώς και ότι σε περίπτωση επιτυχίας και επιδίκασης και
είσπραξης ποσού, η αμοιβή του Γραφείου μας θα ανέρχεται σε ποσοστό 5%.
Η καταβολή του ποσού δύναται να γίνει είτε σε μετρητά αυτοπροσώπως είτε στον κάτωθι
τραπεζικό λογαριασμό με αναγραφή κατάθεσης το ονοματεπώνυμο σας και την αιτία κατάθεσης
«ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ»:
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΑΡΙΘΜ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
5182-049942-001

IBAN
GR 14 017 2182 0005182049942 001

Ακολούθως να μας αποστείλετε το σχετικό αποδεικτικό κατάθεσης.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας (Δευτ-Παρ. 10.00 – 14.00). :
Τηλ.: 210 3800628, Fax.: 210 3800629, Email: info@karanisa.gr
Μετά τιμής,

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΑΝΙΣΑ
Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

ΕΝ.2111.18 Β

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΓΩΓΩΝ
Μείωση 12% για συντάξεις πάνω από 1300 ευρώ (άρθρο 1 παρ. 1 Ν 4051/2012)
1. Φωτοτυπικό αντίγραφο της αρχικής συνταξιοδοτικής πράξης (κανονισμού σύνταξης) του
ενδιαφερομένου (αυτή δηλαδή που είχε εκδοθεί όταν είχατε βγει πρώτη φορά στη σύνταξη),
καθώς και τις τυχόν τροποποιητικές αυτής.
2. Φωτοτυπικό αντίγραφο της τελευταίας Πράξης Αναπροσαρμογής Σύνταξης του Ν.
4307/2014 (ημερομηνία αποστολής εγγράφου 3-3-2015), που εκδόθηκε από το Γενικό
Λογιστήριο του Κράτους.
3. Οποιαδήποτε Αίτηση ή Ένσταση έχετε υποβάλλει σχετικά με την υπόθεση στο Ε.Σ. ή στο
Ν.Σ.Κ. ή στο Γ.Λ.Κ. (Να εμφαίνεται ο αρ. πρωτ. Κατάθεσης).
4. Μηνιαίο Ενημερωτικό Καταβολής σύνταξης μηνός Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου 2012 2011 στο
οποίο εμφαίνεται η μείωση του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν 4051/2012 και Δεκεμβρίου 2011.
5. Εξουσιοδότηση (με βεβαίωση γνησίου υπογραφής) και το έντυπο πληροφοριακών
στοιχείων-εντολής υπογεγραμμένα από τον ενδιαφερόμενο.
Με την ανάθεση της υπόθεσης, θα αποστέλλεται σε κάθε ενδιαφερόμενο στέλεχος,
πληρεξούσιο εργολαβικό δίκης (σε τρία αντίτυπα) στο οποίο περιγράφονται αναλυτικά οι
υποχρεώσεις εκάστου μέρους, καθώς και ότι σε περίπτωση επιτυχίας και επιδίκασης και
είσπραξης ποσού, η αμοιβή του Γραφείου μας θα ανέρχεται σε ποσοστό 5%.
Η καταβολή του ποσού δύναται να γίνει είτε σε μετρητά αυτοπροσώπως είτε στον κάτωθι
τραπεζικό λογαριασμό με αναγραφή κατάθεσης το ονοματεπώνυμο σας και την αιτία κατάθεσης
«ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ»:
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΑΡΙΘΜ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
5182-049942-001

IBAN
GR 14 017 2182 0005182049942 001

Ακολούθως να μας αποστείλετε το σχετικό αποδεικτικό κατάθεσης.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας (Δευτ-Παρ. 10.00 – 14.00). :
Τηλ.: 210 3800628, Fax.: 210 3800629, Email: info@karanisa.gr
Μετά τιμής,

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΑΝΙΣΑ
Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

ΕΝ.2111.18 Β

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
1. Φωτοτυπικό αντίγραφο της τελευταίας Πράξης Αναπροσαρμογής Σύνταξης του Ν.
4307/2014 (ημερομηνία αποστολής εγγράφου 3-3-2015), που εκδόθηκε από το Γενικό
Λογιστήριο του Κράτους.
2. Φωτοτυπικό αντίγραφο της Πράξης Αναπροσαρμογής Σύνταξης του Ν. 4093/2012 που
εκδόθηκε από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
3. Φωτοτυπικό αντίγραφο της αρχικής συνταξιοδοτικής πράξης (κανονισμού σύνταξης) του
ενδιαφερομένου (αυτή δηλαδή που είχε εκδοθεί όταν είχατε βγει πρώτη φορά στη σύνταξη).
4. Μηνιαίο Ενημερωτικό Σημείωμα Σύνταξης μηνών Ιανουαρίου 2016, 2017 και 2018., μηνός
Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου 2012 και 2011 στο οποίο εμφαίνεται η μείωση του άρθρου 1 παρ.
1 του Ν 4051/2012 και Δεκεμβρίου 2011 και Μηνιαίο Ενημερωτικό Καταβολής σύνταξης
στο οποίο εμφαίνεται η μείωση του άρθρου 1 παρ. 10 του Ν 4024/2011.
5. Οποιαδήποτε αίτηση (εφόσον υπάρχει) έχει κατατεθεί στο ΕΣ, στο ΝΣΚ ή στο ΓΛΚ ή στον
ΕΦΚΑ για την καταβολή των ανωτέρω.
6. Τη συνημμένη εξουσιοδότηση (με βεβαίωση γνησίου υπογραφής από ΚΕΠ, Αστυνομία,
Δημόσια Αρχή) και
7. Το συνημμένο ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ,
υπογεγραμμένα από τον ενδιαφερόμενο.
Με την ανάθεση της υπόθεσης, θα αποστέλλεται σε κάθε ενδιαφερόμενο στέλεχος,
πληρεξούσιο εργολαβικό δίκης (σε τρία αντίτυπα) στο οποίο περιγράφονται αναλυτικά οι
υποχρεώσεις εκάστου μέρους, καθώς και ότι σε περίπτωση επιτυχίας και επιδίκασης και
είσπραξης ποσού, η αμοιβή του Γραφείου μας θα ανέρχεται σε ποσοστό 5%.
Η καταβολή του ποσού δύναται να γίνει είτε σε μετρητά αυτοπροσώπως είτε στον κάτωθι
τραπεζικό λογαριασμό με αναγραφή κατάθεσης το ονοματεπώνυμο σας και την αιτία κατάθεσης
«ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ»:
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΑΡΙΘΜ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
5182-049942-001

IBAN
GR 14 017 2182 0005182049942 001

Ακολούθως να μας αποστείλετε το σχετικό αποδεικτικό κατάθεσης.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας (Δευτ-Παρ. 10.00 – 14.00). :
Τηλ.: 210 3800628, Fax.: 210 3800629, Email: info@karanisa.gr
Μετά τιμής,
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΑΝΙΣΑ
Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

