
Δικαιολογητικά για τις αγωγές… 

Α. Για όσους συνταξιούχους του Ιδιωτικού Τομέα που ήδη έχουν 

προσφύγει με αγωγή και έχουν μνημονιακές κρατήσεις {καλύπτουμε 

το μεσοδιάστημα μέχρι τον Δεκ. του 2018}: 

1. Ένα τελευταίο μηνιαίο εκκαθαριστικό της κύριας σύνταξης. 

2. Ένα μηνιαίο εκκαθαριστικό της επικουρικής σύνταξης μέχρι τον Αύγουστο του 

2016. 

Β. Για όσους συνταξιούχους του Ιδιωτικού Τομέα έχουν μνημονιακές 

κρατήσεις και δεν έχουν ως τώρα προσφύγει. {Σύμφωνα  με την 

απόφαση του ΣτΕ, δικαιούνται αναδρομικά από 10.6.2015}. Όμως 

εμείς ζητάμε αναδρομικά από την 1.1.2013 (για πριν έχει επέλθει 

παραγραφή) μέχρι τον Δεκ. του 2018 

1. Απόφαση κύριας σύνταξης 

2. Απόφαση επικουρικής σύνταξης 

3. Τα μηνιαία εκκαθαριστικά της κύριας σύνταξης {όσα υπάρχουν} από την 1.1.2013 

μέχρι σήμερα και επικουρικής από 1.1.2013  μέχρι τον Αύγουστο του 2016. 

4. Υπεύθυνη δήλωση με τα προσωπικά στοιχεία 

5. Εξουσιοδότηση για το δικηγόρο (με τον οποίο συνεργάζεται  το σωματείο μας) 

6. Αίτηση εγγραφής στο ΚΙΝΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (για όσους δεν είναι μέλη μας) 

Γ. Για τους συνταξιούχους του Δημοσίου Τομέα που έχουν 

μνημονιακές κρατήσεις και δικαιούνται αναδρομικά από 1.1.2016 

{για πριν έχει επέλθει παραγραφή}  

1. Απόφαση κύριας σύνταξης 

2. Απόφαση επικουρικής σύνταξης 

3. Τα μηνιαία εκκαθαριστικά της κύριας και επικουρικής σύνταξης {όσα υπάρχουν} 

από την 1.1.2016 μέχρι σήμερα. 

4. Υπεύθυνη δήλωση με τα προσωπικά στοιχεία 

5. Εξουσιοδότηση για το δικηγόρο (με τον οποίο συνεργάζεται  το σωματείο μας) 



6. Αίτηση εγγραφής στο ΚΙΝΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (για όσους δεν είναι μέλη μας) 

 

Δ. Για όσους συνταξιούχους του Ιδιωτικού Τομέα δεν έχουν 

μνημονιακές κρατήσεις {ζητάμε τα δώρα, 800 Ευρώ για κάθε χρόνο 

από το 2013 μέχρι τέλους του 2018}. 

1. Απόφαση κύριας σύνταξης 

2. Απόφαση επικουρικής σύνταξης 

3. Ένα εκκαθαριστικό της κύριας και της επικουρικής σύνταξης για κάθε έτος. 

4. Υπεύθυνη δήλωση με τα προσωπικά στοιχεία 

5. Εξουσιοδότηση για το δικηγόρο (με τον οποίο συνεργάζεται  το σωματείο μας) 

6. Αίτηση εγγραφής στο ΚΙΝΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (για όσους δεν είναι μέλη μας) 

 

Ε. Για τους συνταξιούχους του Δημοσίου Τομέα που δεν έχουν 

μνημονιακές κρατήσεις {ζητάμε τα δώρα, 800 Ευρώ για κάθε χρόνο 

από το 2016 μέχρι τέλους του 2018}. 

1. Απόφαση κύριας σύνταξης 

2. Απόφαση επικουρικής σύνταξης 

3. Ένα εκκαθαριστικό της κύριας και της επικουρικής σύνταξης για κάθε έτος. 

4. Υπεύθυνη δήλωση με τα προσωπικά στοιχεία 

5. Εξουσιοδότηση για το δικηγόρο (με τον οποίο συνεργάζεται  το σωματείο μας) 

6. Αίτηση εγγραφής στο ΚΙΝΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (για όσους δεν είναι μέλη μας) 

 

* Μνημονιακές Κρατήσεις: Είναι τα ποσά που κρατούνται απ' τις 

συντάξεις με αιτιολογίες: ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ, ΚΡΑΤΗΣΗ Ν.4024/Ν. 4051, 

ΚΡΑΤΗΣΗ Ν.4093 

** Τα στοιχεία 4, 5 και 6 θα αποστέλλονται εφόσον μας ζητηθούν 

 



Η αποστολή τους μπορεί να γίνει με δύο τρόπους: 

1. Ταχυδρομικά στη διεύθυνση: ΚΙΝΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ, 3ης 

Σεπτεμβρίου 13, ΤΚ 10432, ΑΘΗΝΑ 

2. Σκαναρισμένα όλα τα δικαιολογητικά στο email: info@kinsin.gr ή στο 

diaman@otenet.gr 

Περισσότερες πληροφορίες: Στο email: info@kinsin.gr ή στα τηλέφωνα: 

6974701040 (Πρόεδρος) και 6974816778 (Γενικός Γραμματέας) 

 

 


