
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ - ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΔΙΚΗΣ - 

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ 

 

 
 Στην Αθήνα σήμερα την ………………… 2017 οι κατωτέρω υπογεγραμμένοι 

αφενός ο Δικηγόρος Αθηνών Δρ. Απόστολος Παπακωνσταντίνου, βασικός εταίρος 

και νόμιμος εκπρόσωπος της Δικηγορικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΠ. 

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ – Ν.Κ. ΧΛΕΠΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» (AP. 

PAPACONSTANTINOU & PARTNERS LAW FIRM), που εδρεύει στην Αθήνα, 

οδός Πατριάρχου Ιωακείμ αριθμ. 30-32, Κολωνάκι, και αφετέρου ο/η 

……………………………………….., του ……………………………., κάτοικος 

………...., οδός …………………………., αριθμ. ….., με αριθμ. τηλεφώνου 

……………………………., πρώην εργαζόμενος/η στην ALPHA BANK και 

προερχόμενος από την τέως Ιονική και Λαϊκή Τράπεζα (ήδη συνταξιούχου) 

συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα κάτωθι: 
Α. Ο/H δεύτερoς/η των συμβαλλομένων, που θα καλείται στη συνέχεια χάριν 

συντομίας "Εντολέας" είναι δικαιούχος του εφάπαξ βοηθήματος που δικαιούται από 

το ΤΑΥΤΕΚΩ. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι έχει παρέλθει ο εύλογος προς τούτο 

χρόνος το εν λόγω Ταμείο δεν έχει καταβάλει εισέτι το αναλογούν σε αυτόν/αυτήν 

ποσό. Για τον λόγο αυτό ο/η εντολέας αναθέτει στον πρώτο των συμβαλλομένων 

(«Εντολοδόχος») και τη Δικηγορική Εταιρεία του την εντολή να ασκήσει ενώπιον 

των αρμοδίων δικαστηρίων κατά του ΤΑΥΤΕΚΩ αγωγή για τη διεκδίκηση των 

ποσών που αντιστοιχούν στο ως άνω εφάπαξ βοήθημα που δικαιούται και μάλιστα 

στο σύνολό του, ήτοι στο ύψος που είχε αυτό προ της δραστικής μειώσεώς του 

καταρχήν με τον ν. 4093/2012 ακολούθως με τον ν. 4387/2016. Επίσης παρέχει την 

πληρεξουσιότητα στον ως άνω Δικηγόρο να παρασταθεί ενώπιον του αρμοδίου 

Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την εκδίκαση της αγωγής καθώς και να 

ασκήσει κάθε ένδικο μέσο και να παρασταθεί ενώπιον των αντιστοίχων δικαστηρίων 

κατά την εκδίκαση αυτού, περιλαμβανομένου, εφόσον απαιτηθεί, της προσφυγής 

ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Στρασβούργο).     

Β. Τη διεκπεραίωση της ως άνω υποθέσεως αναλαμβάνει ο Εντολοδόχος υπό 

τους εξής όρους, οι οποίοι γίνονται αποδεκτοί από κοινού από τα συμβαλλόμενα 

μέρη, συγκεκριμένα: Ο Εντολοδόχος θα λάβει από τον/την άνω εντολέα του για 

αμοιβή του ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) επί του ποσού που τυχόν θα του/της 

χορηγηθούν είτε κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής αποφάσεως είτε εξωδικαστικώς με 

συμβιβασμό, αφαιρουμένων για τον υπολογισμό του ως άνω ποσοστού των ποσών 

που αντιστοιχούν στο κεφάλαιο του εφάπαξ βοηθήματος που θα λάμβανε ο/η 

εντολέας μετά την κατά τα ανωτέρω μείωσή του καταρχήν με τις διατάξεις του ν. 

4093/2012 και ακολούθως με τις διατάξεις  του ν. 4387/2016. 

Σε περίπτωση μη τελεσφόρησης της υπόθεσης ο εντολοδόχος δεν θα 

δικαιούται αμοιβής. 

   

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ  

 

Για την εντολοδόχο                                                 Ο/Η εντολέας 

 

 

Δρ. Απόστολος Παπακωνσταντίνου                                                      


