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ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ - ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΔΙΚΗΣ 

 Στην Αθήνα σήμερα την …………….. 2021 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 

……………………………., με ΑΦΜ ……………………………………………., διεύθυνση 

κατοικίας…………………………………………………………………., τηλ. 

……………………………………… και e-mail: …………………………………………, 

πρώην εργαζόμενος/η στην Ιονική Τράπεζα (ήδη συνταξιούχος), συνομολόγησαν και 

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

συντομίας "Εντολέας" αναθέτει στον πρώτο των συμβαλλομένων («Εντολοδόχος») -και τη 

Δικηγορική Εταιρεία του- την εντολή να ασκήσει ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού 

Πρωτοδικείου αγωγή κατά του Ε.Φ.Κ.Α. για την αποκατάσταση της ζημίας που έχει υποστεί 

από τον επανυπολογισμό της συντάξεώς του/της με την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 

4387/2016 και να παρασταθεί ενώπιον του ως άνω Δικαστηρίου κατά την εκδίκαση της εν 

λόγω αγωγής, σε όποια δικάσιμο ορισθεί προς τούτο και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο. 

Παρέχει δε προς τούτο την εξουσιοδότηση στον εντολοδόχο να παρασταθεί και να τον/την 

εκπροσωπήσει ενώπιον του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου (Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών) 

κατά τη συζήτηση της ως άνω αγωγής, σε όποια δικάσιμο ορισθεί προς τούτο και σε κάθε 

μετ’ αναβολή δικάσιμο. 

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 δυο τοις εκατό (2%), πλέον ΦΠΑ, επί του ποσού που τυχόν θα του/της χορηγηθούν 

είτε κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής αποφάσεως είτε εξωδικαστικώς. Με το παρόν ο/η 

εντολέας εκχωρεί το ως άνω ποσοστό στον εντολοδόχο και στην εταιρεία του, οι οποίοι 

μπορούν να τα εισπράξουν απευθείας από το αντίδικο νομικό πρόσωπο. 

Σε περίπτωση μη τελεσφόρησης της υπόθεσης ο εντολοδόχος δεν θα δικαιούται 

αμοιβής. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

  Για την εντολοδόχο                                                 Ο/Η εντολέας 

 

                                                         

Δρ. Απόστολος Παπακωνσταντίνου                                                           

 

                      
 


