
ΙΔΙΩΤΙΚΟ  ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ -  ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ  ΔΙΚΗΣ 

 

 Στην  Αθήνα, σήμερα  την …………………. ……………………………..2018, οι κάτωθι υπογράφοντες 

αφενός : 

Ο/Η…………………………………………………………………………………………………………………του……………………………

………….κάτοικος………………………………οδός……………………………....... αρ…………….. με αριθμό αστυνομικής  

ταυτότητας ………………………………. ΑΦΜ: …………………………….. και  ΔΟΥ:  ……………………………..   

 και αφετέρου   

α) η Γεωργία  Φιλιπποπούλου  του Νικολάου, δικηγόρος Αθηνών, (οδός Ν. Παρίτση  αρ. 35  Ν. 

Ψυχικό )  με A.M.Δ.Σ.Α 22387 και   Α.Φ.Μ.: 056487908 ΔΟΥ  Ν. Ψυχικού και  

β) η  Μαυροκεφάλου  Σπυριδούλα  του  Σπυρίδωνος , δικηγόρος  Αθηνών  (οδός   Χρ. Σμύρνης αρ. 57  

Αργυρούπολη)  με Α.Μ.Δ.Σ.Α. 20157   και  Α.Φ.Μ. : 043960385  ΔΟΥ  Αργυρούπολης και  

γ) η Καπατσώρη Σοφία  του Χαραλάμπους  δικηγόρος  Αθηνών (οδός Αριστοτέλους αρ. 82 Χαλάνδρι), 

με  Α.Μ.Δ.Σ.Α.  27882   και  Α.Φ.Μ. : 103621384 ΔΟΥ  Χαλανδρίου  

συμφώνησαν τα ακόλουθα :  

1. Ο πρώτος των συμβαλλομένων, συνταξιούχος μέλος του Συλλόγου Συνταξιούχων Τράπεζας Ελλάδος 

αποκαλούμενος εφεξής εντολέας αναθέτει στους  συμβαλλομένους πληρεξούσιους δικηγόρους 

(αποκαλούμενοι εφεξής «εντολοδόχοι»)  την δικαστική διεκδίκηση  κατά της Τράπεζας Ελλάδος των 

ποσών  κύριας σύνταξης  που του έχουν περικοπεί με τους  νόμους 4051/2012 και  4093/2012  καθώς 

και των  επιδομάτων  Χριστουγέννων, Πάσχα και  αδείας που  δεν του έχουν  καταβληθεί  στην κύρια 

και επικουρική σύνταξη  (μέρισμα)  κατ’ εφαρμογή των παραπάνω  νόμων που κρίθηκαν 

αντισυνταγματικοί με τις υπ΄αριθμ. 2287/2015 και 2288/2015 αποφάσεις της Ολομέλειας ΣτΕ. Για την 

διεκπεραίωση της ως άνω υπόθεσης δίνει την εντολή και πληρεξουσιότητα στους ως άνω 

εντολοδόχους να διεκδικήσουν τις παραπάνω αξιώσεις του, ασκώντας τις κατά την κρίση τους 

ενδεδειγμένες πράξεις και ένδικα βοηθήματα, που θα αφορούν ομαδικά περισσότερους εντολείς, μέλη 

του Συλλόγου Συνταξιούχων Τράπεζας Ελλάδος . 

 

2.  Την  διεκπεραίωση  της ανωτέρω υπόθεσης αναλαμβάνουν  οι εντολοδόχοι με τους 

ακόλουθους όρους  οι οποίοι  γίνονται αποδεκτοί  από κοινού  από αμφότερα  τα μέρη και  

συγκεκριμένα:  

α) Σε περίπτωση επιτυχούς έκβασης της υποθέσεως και μόνο οι εντολοδόχοι θα λάβουν ως 

αμοιβή  το συνολικό ποσοστό 2  επί τοις εκατό ( 2% ),  ισόποσα κατανεμημένο για τον καθένα από 

αυτούς,  επί των συνολικών καθαρών ποσών (κεφαλαίου και τόκων) που ήθελαν επιδικαστεί και 

καταβληθεί στον εντολέα, για την οποία θα εκδώσουν ομοίως  απόδειξη παροχής υπηρεσιών πλέον του 

ΦΠΑ που θα ισχύει κατά την ημερομηνία έκδοσης  της απόδειξης. Το  εν λόγω ποσοστό  της 

δικηγορικής αμοιβής ισχύει και αν ακόμα περατωθεί η υπόθεση καθοιονδήποτε τρόπο, δηλαδή και 

στην περίπτωση  συμβιβαστικής επίλυσης  της διαφοράς  ή της με νομοθετική ρύθμιση επίλυσης της, 

στην περίπτωση της οικειοθελούς  καταβολής της ανωτέρω απαίτησης από την αντίδικο μετά την 

ημερομηνία υπογραφής της παρούσης και κατά την διάρκεια ή σε οποιαδήποτε στάση  δίκης  ή μετά 

την έκδοση  απόφασης οποιουδήποτε βαθμού. 

 Σε περίπτωση που η δικαστική ή εξώδικη διεκπεραίωση της συγκεκριμένης υπόθεσης αποτύχει, 

ο εντολέας δεν θα οφείλει καμία αμοιβή από το παρόν συμφωνητικό στους παραπάνω εντολοδόχους. 



β) Οι εντολοδόχοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να διεξαγάγουν τις δίκες της παραπάνω 

υπόθεσης μέχρι και έκδοση αμετάκλητης απόφασης. Στο πλαίσιο της εντολής αυτής και για την 

αντιμετώπιση των δικαστικών εξόδων και δαπανών μέχρι και την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής 

απόφασης,  ο εντολέας υποχρεούται να προκαταβάλει ως έξοδα και δαπάνες στους εντολοδόχους  

το συνολικό ποσό των  τριάντα ευρώ (30 €) (Αρ. Λογαριασμού  Τραπέζης Πειραιώς 

GR9801720110005011089870950). 

Μετά τη γνωστοποίηση από τους εντολοδόχους προς τον εντολέα της ημερομηνίας δικασίμου 

της υπόθεσης και οπωσδήποτε 15 ημέρες πριν από αυτή, ο εντολέας σε περίπτωση που επιθυμεί 

έκδοση καταψηφιστικής απόφασης, οφείλει να δηλώσει την επιθυμία του να συζητηθεί ως 

καταψηφιστικό το αγωγικό αίτημά του, καταβάλλοντας το τέλος δικαστικού ενσήμου που προβλέπεται 

από το Ν.Γ ΟΗ/1912, όπως  εκάστοτε ισχύει σύμφωνα   με το   άρθρο 274ΚΔΔ ή εναλλακτικώς να 

μετατραπεί το αγωγικό αίτημα σε αναγνωριστικό, οπότε δεν θα οφείλεται η καταβολή δικαστικού 

ενσήμου, αλλά θα εκδοθεί αναγνωριστική απόφαση. Σε περίπτωση που ο εντολέας δηλώσει ότι 

επιθυμεί να συζητηθεί ως καταψηφιστικό το αγωγικό αίτημά του, οφείλει το αργότερο μέχρι τη 

προηγούμενη ημέρα της συζητήσεως της υποθέσεώς του να έχει εκδώσει και να προσκομίσει στους 

εντολοδόχους δημόσιο παράβολο ή άλλο επίσημο αποδεικτικό μέσο καταβολής της αξίας που θα 

αντιστοιχεί στο απαιτούμενο τέλος δικαστικού ενσήμου.  

γ) Ο Εντολέας  προς εκτέλεση της ως άνω εντολής  του εκχωρεί και μεταβιβάζει δια του 

παρόντος στους  Εντολοδόχους το ανωτέρω ποσό της συμφωνηθείσας αμοιβής της παρ.α, σε 

περίπτωση δε ευδοκίμησης  της υπόθεσης είτε δικαστικώς είτε εξωδίκως  επί του ποσού που θα 

εισπραχθεί και οι  Εντολοδόχοι δικαιούνται να εισπράξουν  προνομιακά το ποσό απευθείας  από το 

αντίδικο του Εντολέα χωρίς την μεσολάβηση του εντολέα και χωρίς  να απαιτείται νέα εντολή ή 

εκχώρηση από  πλευράς του. 

δ)  Το παρόν συντάχθηκε σε  τρία πρωτότυπα  και υπογράφηκε  από τους συμβαλλόμενους που 

έλαβαν  ανά  ένα όμοιο 

 

   ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

               Ο Εντολέας                                                 Οι Εντολοδόχοι 

 
ΓΕΩΡΓΙΑ Ν. ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ 

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΜΔΣΑ 22387 
Ν. ΠΑΡΙΤΣΗ 21 – Ν. ΨΥΧΙΚΟ 

ΤΗΛ 210 3611719 & 6944180612  
ΑΦΜ 056457908, Δ.Ο.Υ ΨΥΧΙΚΟΥ 

 

 
 

ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ Σ. ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΥ  
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΜΔΣΑ 20157 

ΧΡ. ΣΜΥΡΝΗΣ 57- 164-51 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 
ΤΗΛ. 6945 237 995 

ΑΦΜ 043960385    Δ.Ο.Υ. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ  
 
 
 
 
 

ΣΟΦΙΑ Χ. ΚΑΠΑΤΣΩΡΗ 
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ  ΑΜΔΣΑ 27882 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 82- ΧΑΛΑΝΔΡΙ 
ΤΗΛ. 6974 117 677 

ΑΦΜ 103621384, Δ.Ο.Υ  ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 

 


