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Αθήνα, 25-05-2021,  

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΑΤΕ 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

Θέμα : Επικαιροποίηση των απαραίτητων στοιχείων και εγγράφων για την 

έγερση αποζημιωτικής αγωγής σχετικά με τον εσφαλμένο τρόπο 

επανυπολογισμού των κύριων συντάξεων των συνταξιούχων του τ. ΤΣΠ-

ΑΤΕ  

-------------------------------------------- 

 

Αγαπητέ Πρόεδρε και αγαπητά μέλη του Δ.Σ,  

Σε συνέχεια του ενημερωτικού μας σημειώματος, σχετικά με την έγερση 

της αγωγής για τον επανυπολογισμό των συντάξεων και ειδικότερα ως 

προς τα δικαιολογητικά έγγραφα που απαιτούνται για την σύνταξη και 

κατάθεση αυτής, επικαιροποιούμε τα αναγκαία έγγραφα που απαιτούνται 

να προσκομιστούν, προκειμένου να προβούμε στην σύνταξη και στην 

συνέχεια στην κατάθεση της αγωγής.   

Ειδικότερα για τη θεμελίωση και το ορισμένο του αιτήματος για 

αποζημίωση, λόγω της μη εφαρμογής από τον e-ΕΦΚΑ συγκεκριμένων 



2 
 

διατάξεων του Ν.4387/16, κατά τον επανυπολογισμό των κύριων 

συντάξεων των συνταξιούχων του τ. ΤΣΠΑΤΕ, τόσο από την 1.1.2019 όσο 

και από την 1.10.2019, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προωθήσουν τα 

ακόλουθα έγγραφα και στοιχεία: 

1. Αντίγραφο Πράξης Απονομής Κύριας Σύνταξης από το ΤΣΠΑΤΕ 

2. Αντίγραφο τυχόν Τροποποιητικής Πράξης Απονομής Σύνταξης 

3. Αντίγραφα (άρθρο 34 του Ν.4387/16): 

α. Βεβαίωσης άλλου Ασφαλιστικού Φορέα για χρόνο ασφάλισης που δεν 

έχει προσμετρηθεί από το ΤΣΠΑΤΕ 

β. Δικαστικής Απόφασης για αναγνώριση πρόσθετου χρόνου ασφάλισης  

γ. Αίτησης/εων προς το τ. ΤΣΠΑΤΕ για την αναγνώριση των ως άνω 

χρόνων ασφάλισης  

4. Αντίγραφο Πράξης/εων Αναγνώρισης και Εξαγοράς Πλασματικού 

Χρόνου Ασφάλισης (σπουδών, στρατού, άδειας άνευ αποδοχών κλπ).  

5. Αποδεικτικά και Υπεύθυνη Δήλωση για το χρόνο Παράλληλης 

Ασφάλισης (άρθρο 36, Ν.4387/16), από τα οποία προκύπτουν τα εξής 

πραγματικά περιστατικά: 

Ο Φορέας και η διάρκεια της παράλληλης ασφάλισης. 

Ο συγκεκριμένος αυτός χρόνος ασφάλισης δεν έχει προσμετρηθεί  στην 

απονεμηθείσα κύρια σύνταξη ούτε σε άλλη σύνταξη. 

Το ύψος της συνολικής ασφαλιστικής εισφοράς και ημερομηνία/ες τυχόν 

μεταβολής/ων τους. 

6. Αντίγραφο Ενημερωτικών Σημειωμάτων Κύριας Σύνταξης μηνών 

Μαΐου 2015, Μαΐου 2016, Δεκεμβρίου 2018 καθώς και των δύο (2) 

σελίδων των μηνών Μαρτίου 2019, Οκτωβρίου 2019 και Ιουλίου 2021 ( 

επανυπολογισμός Νόμων 4387/16 και 4670/20). 

ΕΑΝ κατά την περίοδο από 1.1.2019 και εντεύθεν (και μέχρι την 

30.11.2021), επήλθαν ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ, για οποιοδήποτε λόγο στο 

φερόμενο ως «παλαιό» ποσό στο αριστερό τμήμα του πίνακα της πρώτης 
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σελίδας και στην προσωπική διαφορά στο δεξιό τμήμα του πίνακα αυτού, 

τότε πρέπει να προωθούνται στο Σύλλογο επιπλέον και τα Ενημερωτικά 

Σημειώματα του μήνα ΠΡΙΝ τη μεταβολή και του αμέσως επόμενου μήνα 

μετά τη μεταβολή.  

7. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης προκειμένου περί εγγάμων 

δικαιούχων Επιδόματος Γάμου. 

Σε περίπτωση μεταβολής της οικογενειακής κατάστασης ΜΕΤΑ την 

1.1.2019 και μέχρι την 30.11.2021 απαιτούνται επιπλέον και τα ακόλουθα: 

α. Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου ή Διαζευκτήριο ή Δικαστική Απόφαση 

περί Αφάνειας. 

β. Ενημερωτικά Σημειώματα του μήνα ΠΡΙΝ και του πρώτου ΜΕ τη 

μεταβολή όπως και παραπάνω. 

8.Κληρονόμοι αποβιωσάντων (μετά την 1.1.2019) Συνταξιούχων 

προωθούν επιπλέον στον Σύλλογο: 

α. Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου. 

β. Πιστοποιητικό Πλησιεστέρων Συγγενών. 

γ. Πιστοποιητικό περί ΜΗ Αποποίησης Κληρονομίας ή ό,τι άλλο 

απαιτηθεί για κάποια συγκεκριμένη περίπτωση. 

9.Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο με πρωτότυπες και όχι 

φωτοτυπημένες υπογραφές το Ιδιωτικό Συμφωνητικό – Εργολαβικό δίκης 

σε τρία όμοια αντίγραφα που να αφορούν τη συγκεκριμένη αυτή υπόθεση. 

10. Πλήρως συμπληρωμένο Ερωτηματολόγιο. 

11. Αντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας 

12. Αντίγραφο Αποδεικτικού Κατάθεσης στον Τραπεζικό Λογαριασμό της 

εταιρείας του ποσού των 40,00 ευρώ για τα έξοδα και των δύο βαθμών 

δικαιοδοσίας. 

Επισημαίνεται ότι οι ενάγοντες που θα μετάσχουν στις ομαδικές αγωγές 

της φάσης αυτής, προκειμένου να θυμούνται τη συμμετοχή τους αυτή, να 

κρατήσουν αντίγραφα τουλάχιστον του Ιδιωτικού Συμφωνητικού-
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εργολαβικού δίκης καθώς και του Αποδεικτικού Κατάθεσης και να 

αποφεύγουν τα συνεχή ερωτήματα για τα θέματα αυτά. 

 

Με εκτίμηση  

Η Δικηγορική Εταιρεία  

Λουκάς Θ. Αποστολίδης & Συνεργάτες 


