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ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 

ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΔΙΚΗΣ 

 

Στ.. ……………. σήμερα, …/../…, .. κάτωθι υπογεγραμμέν.. 

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

οδός ……………. αριθμός ….., ΤΚ…….. με ΑΔΤ ………………., ΑΦΜ: 

……………    ΔΟΥ……..…  

τηλ…………………………… 

Αναθέτω δια της παρούσης εργολαβικά στον δικηγόρο Αθηνών, Κωνσταντίνο 

Παραγιουδάκη (ΑΜ/ΔΣΑ 32987), κάτοικο Αθηνών, οδός Ακαδημίας αρ. 78, ΤΚ 

10678, τηλ. 210 3802248 και 6936.997767, την εντολή κι εξουσιοδότηση όπως 

αντ’ εμού και για λογαριασμό μου διεκδικήσει  τα αναδρομικά ποσά της 

παρακράτησης Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων του νόμου 3865/2010, που 

επιβλήθηκε στην σύνταξή μου, άλλως την επιδίκαση αποζημιώσεως για 

παραβίαση των δικαιωμάτων μου κατόπιν εκδόσεως της υπ΄αριθμ. 244/2017 

αποφάσεως Ολομελείας Ελεγκτικού Συνεδρίου, προσφεύγοντας ενώπιον του 

Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, κατά του 

Ελληνικού Δημοσίου. ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΝΤΟΛΗΣ, 

μέχρι την έκδοση τελεσιδίκου αποφάσεως ή συμβιβασμού – διακανονισμού ο 

εντολοδόχος δικηγόρος υποχρεούται να προβεί στις απαραίτητες δικαστικές ή 

εξώδικες ενέργειες  με δικαίωμα να παρίσταται για λογαριασμό μου ενώπιον του 

Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, καθώς και ενώπιον 

κάθε άλλης Αρχής της Ελληνικής Επικράτειας. Επιπλέον, δίνω εντολή κι 

εξουσιοδότηση στον εντολοδόχο δικηγόρο μου, όπως, μετά τη θετική έκβαση της 

υποθέσεως, προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ενώπιον των αρμόδιων 

υπηρεσιών, προκειμένου να πιστωθούν στο λογαριασμό μου τα χρήματα που 

δικαιούμαι. 

Ως αμοιβή του Δικηγόρου, η οποία οφείλεται σε οποιαδήποτε περίπτωση, 

(είτε δικαστικώς, είτε κατόπιν διακανονισμού, συμβιβασμού, είτε κατόπιν 
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σχετικής νομοθετικής ρύθμισης μετά την υποβολή της παρούσης προσφυγής), 

συμφωνείται το ποσοστό 10%.  

  …. εντολέας αναγνωρίζω και θεωρώ την ως άνω αμοιβή του εντολοδόχου 

δικηγόρου μου δίκαια, εύλογη και ως ανταποκρινόμενη πλήρως στα καθήκοντα 

που του ανατίθενται με την παρούσα σύμβαση, αναγνωρίζω ως έγκυρες, 

απρόσβλητες και ως γενόμενες αποκλειστικά και μόνο προς το συμφέρον μου, 

όλες τις ενέργειες του εντολοδόχου δικηγόρου, τις σχετιζόμενες με την παρούσα 

σύμβαση και εις ουδεμία αντίθετη ενέργεια πρόκειται να προβώ χωρίς τη 

σύμφωνη γνώμη και συγκατάθεση του εντολέα δικηγόρου.  

Αν για οποιοδήποτε λόγο, ανακαλέσω την εντολή προς τον πληρεξούσιο 

δικηγόρο/εντολοδόχο, υποχρεούμαι στην καταβολή της συμφωνημένης αμοιβής, 

σε περίπτωση θετικής έκβασης της υπόθεσης. Σε περίπτωση θανάτου των 

συμβαλλομένων, η σύμβαση δεν λύεται, αλλά στα δικαιώματα και στις 

υποχρεώσεις, υπεισέρχονται οι νόμιμοι κληρονόμοι τους.  

Το παρόν συμφωνητικό συντάχθηκε, αναγνώσθηκε ευκρινώς το 

περιεχόμενό του και υπογράφεται ως κατωτέρω από αμφότερους τους 

συμβαλλομένους. 

 

Ο ΕΝΤΟΛΕΑΣ                                Ο ΕΝΤΟΛΟΔΟΧΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 

 

               

 


