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ΔΞΟΤΙΟΓΟΣΗΗ - ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ - 

ΔΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΓΙΚΗ 
 ηελ Αζήλα ζήκεξα ηελ ………………… 2018 νη θαηωηέξω ππνγεγξακκέλνη 

αθελόο ν Δηθεγόξνο Αζελώλ Γρ. Απόζηολος Παπακωνζηανηίνοσ, βαζηθόο εηαίξνο 

θαη λόκηκνο εθπξόζωπνο ηεο Δηθεγνξηθήο Εηαηξείαο κε ηελ επωλπκία «ΑΠ. 

ΠΑΠΑΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ – Ν.Κ. ΥΛΕΠΑ & ΤΝΕΡΓΑΣΕ» (AP. 

PAPACONSTANTINOU & PARTNERS LAW FIRM), πνπ εδξεύεη ζηελ Αζήλα, 

νδόο Παηξηάξρνπ Ιωαθείκ αξηζκ. 30-32, Κνιωλάθη, θαη αθεηέξνπ ν/ε 

……………………………………………………., ηνπ ……………………………., 

κε ηει. …………………………………………, ΑΦΜ: …………………………… 

θαη ειεθηξνληθή δηεύζπλζε: ………………………..  πξώελ εξγαδόκελνο/ε ζην/ζηελ 

…………………………………………………. (ήδε ζπληαμηνύρνο ηνπ ηέωο ΙΚΑ) 

ζπλνκνιόγεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηα θάηωζη: 
Α. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4093/2012 θαη ηνπ λ. 4051/2012 επηβιήζεθαλ ζε 

βάξνο ηωλ ζπληαμηνύρωλ ηνπ πξώελ ΙΚΑ κεηώζεηο ηωλ ζπληάμεώλ ηνπο. Οη 

πεξηθνπέο απηέο πξνζθξνύνπλ ζε ζεηξά θαλόλωλ ηνπ πληάγκαηνο θαη ηεο 

Επξωπαϊθήο ύκβαζεο Δηθαηωκάηωλ ηνπ Αλζξώπνπ. Ο/H δεύηεξoο/ε ηωλ 

ζπκβαιινκέλωλ, πνπ ζα θαιείηαη ζηε ζπλέρεηα ράξηλ ζπληνκίαο "Εληνιέαο" αλαζέηεη 

ζηνλ πξώην ηωλ ζπκβαιινκέλωλ («Εληνινδόρνο») θαη ηε Δηθεγνξηθή Εηαηξεία ηνπ 

ηελ εληνιή λα αζθήζεη ελώπηνλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ Πξωηνδηθείνπ Αζελώλ αγωγή θαηά 

ηνπ ΕΦΚΑ (ηέωο ΙΚΑ – ΕΣΑΜ) γηα ηε δηεθδίθεζε ηωλ πνζώλ πνπ αληηζηνηρνύλ ζηελ 

θαηά ηα αλωηέξω κείωζε ηεο ζπληάμεώο ηνπ/ηεο, θαη ηνλ εμνπζηνδνηεί λα 

παξαζηαζεί θαη λα ηνλ/ηελ εθπξνζωπήζεη ελώπηνλ ηνπ ωο άλω Δηθαζηεξίνπ ζε όπνηα 

δηθάζηκν νξηζζεί γηα ηε ζπδήηεζε ηεο αγωγήο απηήο θαη ζε θάζε κεη’ αλαβνιή 

δηθάζηκν, θαζώο θαη λα αζθήζεη, εθόζνλ ην θξίλεη αλαγθαίν, έθεζε θαη λα 

παξαζηαζεί θαη λα ηνλ/ηελ εθπξνζωπήζεη ελώπηνλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ Εθεηείνπ 

Αζελώλ θαηά ηελ εθδίθαζε απηήο, ζε όπνηα δηθάζηκν νξηζζεί πξνο ηνύην θαη ζε θάζε 

κεη’ αλαβνιή δηθάζηκν, θαη λα πξνβεί ζε θάζε άιιε λόκηκε ελέξγεηα.  

Β. Σε δηεθπεξαίωζε ηεο ωο άλω ππνζέζεωο αλαιακβάλεη ν Εληνινδόρνο ππό 

ηνπο εμήο όξνπο, νη νπνίνη γίλνληαη απνδεθηνί από θνηλνύ από ηα ζπκβαιιόκελα 

κέξε, ζπγθεθξηκέλα: Ο Εληνινδόρνο ζα ιάβεη από ηνλ/ηελ άλω εληνιέα ηνπ γηα 

ακνηβή ηνπ πνζνζηό δεθανθηώ ηνηο εθαηό (18%) επί ηνπ πνζνύ πνπ ηπρόλ ζα ηνπ/ηεο 

ρνξεγεζνύλ είηε θαηόπηλ ηειεζίδηθεο δηθαζηηθήο απνθάζεωο είηε εμωδηθαζηηθώο. ε 

πεξίπηωζε κε ηειεζθόξεζεο ηεο ππόζεζεο ν εληνινδόρνο δελ ζα δηθαηνύηαη ακνηβήο. 

 

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ 

           Για ηην ενηολοδότο                                                 Ο/Η ενηολέας 

 

                                                         

Γρ. Απόζηολος Παπακωνζηανηίνοσ                                                           

 

                      
 


