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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

  

Το γραφείο μας, με την πολυετή και επιτυχή ενασχόλησή του με διαφορές μεταξύ 

κράτους και πολίτη, αναλαμβάνει την άσκηση αγωγών ενώπιον του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου για την διεκδίκηση αναδρομικά (διετία) της παρανόμως παρακρατηθείσας 

εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων (ΕΑΣ), λόγω αντισυνταγματικής θέσπισής της 

(νόμοι 3865/10, 3986/11, 4002/2011). 

 

 

Η δικαστική διεκδίκηση θα ξεκινήσει με ομαδικές αγωγές (ανά 10 άτομα max) 

που θα κατατεθούν στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Η οικονομική επιβάρυνση 

συνίσταται σε : 30 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, το άτομο, για κατάθεση 

και επίδοση αγωγών (ανά 10 άτομα) και, στο τέλος της υπόθεσης, ποσοστό στο 

δικηγόρο 10 %  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, επί του καθαρού ποσού μετά των 

τόκων που ήθελε δικαιωθεί έκαστος. 
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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  

  

Α)  ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΠΟ ΓΛΚ 

 

 Β) ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2016 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ 

  

Β) ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ : Συμπληρώνετε όλα τα στοιχεία στην εξουσιοδότηση 

και βεβαιώνετε το γνήσιο της υπογραφής σε οποιαδήποτε Δημόσια Αρχή  

  

Γ) ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΙΣ ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΕΚΑΣΤΟΣ : Συμπληρώνετε 

τα στοιχεία σας στο συμφωνητικό και υπογράφετε στη θέση «ο εντολεύς». ΔΕΝ 

ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ γνήσιο υπογραφής ΟΥΤΕ ημερομηνία. 

  

Δ) ΕΞΟΔΑ: 30 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, το άτομο για κατάθεση και 

επίδοση των αγωγών  

 

Τα δικαιολογητικά να σταλούν ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, στη 

διεύθυνση : Αγγειλκή Γιαννοπούλου, Μαυρομιχάλη 190 και Αλεξάνδρας, Αθήνα, 

ΤΚ 11472 

 

  

 

 

 

 

 



ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ 

 

Εγώ ΕΠΩΝΥΜΟ :                                                  ONOMA:_________________  _ 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ:                         Ημερ.Γέννησης:_________________________ 

                                                                                                          

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ                                                           _  ΤΚ :_____________________       

 ΤΗΛ/ΝΑ:                                         κινητό :________________________________ 

Αρ. Μητρώου:                                                                                                ________ 

Αριθμ. Φορ/κου Μητρώου :                               Δ.0.Υ.________________________ 

                                    

                   

ε ξ ο υ σ ι ο δ ο τ ώ 

δια της παρούσης μου την δικηγόρο Αθηνών Αγγελική Δ. Γιαννοπούλου, (οδός 

Μαυρομιχάλη 190 και Αλεξάνδρας), όπως ως πληρεξούσιός μου και αντίκλητος  

καταθέσει αγωγή ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την διεκδίκηση αποζημίωσης 

ισόποσης με την παρανόμως παρακρατηθείσα εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων (ΕΑΣ) ως 

αυτή επιβλήθηκε με το αρθ.11 του ν. 3865/2010, όπως έχει τροποποιηθεί με τους ν.3986/2011 

και 4002/2011. 

Παρίσταται σε όλες τις δίκες παντός βαθμού, λαμβάνει παντός είδους έγγραφα από 

τις αρμόδιες υπηρεσίες και  δη παραλαμβάνει δικόγραφα, κλήσεις, αποφάσεις ως κατ’ 

εξοχήν ειδικός αντί του εντολέως, έστω και αν η δίκη διεξήχθη απολιπομένου του 

διαδίκου, ασκεί όλα τα επιτρεπόμενα ένδικα μέσα, παραιτείται μέρους ή όλων των 

επίδικων αξιώσεων και δικογράφων, υπογράφει συμβιβασμούς για τη συγκεκριμένη 

υπόθεση, τρέπει το αίτημα της αγωγής από καταψηφιστικό σε αναγνωριστικό ή το 

αντίθετο, περιορίζει το αίτημα της αγωγής,  και εν γένει ενεργεί ως πληρεξούσιός 

μου και αντίκλητος μέχρι πέρατος της υποθέσεως αυτής με έκδοση αμετάκλητης 

απόφασης και είσπραξης του αιτουμένου ποσού. Η εξουσιοδότηση αυτή ως ειδική 

ισχύει όσο θα διαρκεί η δικαστική εκκρεμότητα για την ως άνω υπόθεση. Εγκρίνει δε 

όλες τις μέχρι σήμερα δικαστικές ενέργειες της δικηγόρου. Δύναται δε να διορίζει δια 

της παρούσης και άλλους δικηγόρους με τις αυτές εντολές. 

                                                                                

                                                                                     Αθήνα,  

                                                                                     Ο/Η    εξουσιοδοτ 

 



Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο  Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο - Ε Ρ ΓΟ Λ Α Β Ι Κ Ο   Δ Ι Κ Η Σ 

 
Στην Αθήνα, σήμερα την                        

1) Αφενός η Αγγελική Διον. Γιαννοπούλου, Δικηγόρος, κάτοικος Αθηνών, οδός 

Μαυρομιχάλη 190 και Αλεξάνδρας ,  

2) Αφετέρου ο/η 
κάτοικος,                                                     οδός  

 

επάγγελμα :                                                 ΑΦΜ :                                   ΔΟΥ:   
 

συνεφώνησαν και συναπεδέχθησαν τα κάτωθι : 

 

       1) Ο δεύτερος των συμβαλλομένων διεκδικεί αποζημίωσης ισόποσης με την 

παρανόμως παρακρατηθείσα εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων (ΕΑΣ) ως αυτή επιβλήθηκε 

με το αρθ.11 του ν. 3865/2010, όπως έχει τροποποιηθεί με τους ν.3986/2011 και 4002/2011. 

        2) Ήδη δια του παρόντος ο δεύτερος των συμβαλλομένων αναθέτει εις την πρώτη την ως 

άνω διεκδίκηση δια της δικαστικής οδού, μέχρις εκδόσεως αμετακλήτου δικαστικής 
αποφάσεως. 

       3) Ως αμοιβή της πρώτης των συμβαλλομένων, ορίζεται ποσοστό 10 % επί του καθαρού 

ποσού μετά των τόκων το οποίο ήθελε δικαιωθεί και λάβει ο δεύτερος των συμβαλλομένων, 
συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου ΦΠΑ. Η αυτή δε αμοιβή οφείλεται και εις περίπτωση 

συμβιβαστικής καταβολής. 

       4) Εις περίπτωσιν αποτυχίας ουδεμία οφείλεται αμοιβή. 
       5) Ο δεύτερος των συμβαλλομένων υποχρεούται να καταβάλει το εκάστοτε αναλογούν 

παράβολο του Δημοσίου που απαιτείται για την άσκηση οποιουδήποτε τυχόν ασκηθησομένου 

ενδίκου μέσου. 

      6) Η επιδικασθησομένη επιδικαστική δαπάνη εκχωρείται επίσης στην Δικηγόρο. 
      7)  Η δικαστική δαπάνη εις βάρος τυχόν του πελάτου βαρύνει αυτόν. 

      8)  Το ποσοστό αυτό το οποίο αποτελεί την αμοιβή της πρώτης των συμβαλλομένων 

εκχωρείται από τούδε εις αυτήν, η οποία δικαιούται όπως εισπράξει τούτο παρά παντός 
τρίτου και δη παρά του Δημοσίου δια της κοινοποιήσεως της παρούσης εκχωρήσεως. 

       9) Ο δεύτερος των συμβαλλομένων εις ουδεμίαν αντίθετον ενέργειαν θέλει προβεί άνευ 

της συμμετοχής και συμφώνου γνώμης της πρώτης των συμβαλλομένων,  η οποία δύναται να 
διορίζει και άλλους πληρεξουσίους δικηγόρους, άνευ όμως δικαιώματος προσθέτου τυχόν 

αμοιβής. 

      10) Εάν χρειαστεί προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του 

Ανθρώπου, η πρώτη των συμβαλλομένων αναλαμβάνει και τούτο με ιδιαίτερη εν καιρώ 
συμφωνία. 

     11) Ο δεύτερος των  συμβαλλομένων υποχρεούται με ατομική του ευθύνη να γνωστοποιεί 

εγγράφως αλλαγή διευθύνσεώς του ή οποιαδήποτε άλλη μεταβολή. 
   Το παρόν συνετάγη εις τριπλούν και υπεγράφη νομίμως. 

 

 

 

                                             ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 
       Η  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ                                                                 Ο  ΕΝΤΟΛΕΥΣ 


