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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
(με δικαιολογητικά για ΕΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑ) 

      ΘΕΜΑ: «ΑΣΚΗΣΗ ΑΓΩΓΩΝ από εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελέχη για 
την αναδρομική διεκδίκηση της διαφοράς αποδοχών (μισθών-συντάξεων 50%), 
λόγω πλημμελούς εφαρμογής των αποφάσεων του ΣτΕ». 

                --------------- 

 Αξιότιμοι κύριοι,  

 Συνέχεια των προηγούμενων ενημερωτικών σημειωμάτων μας, αλλά και 
της διαρκούς επικοινωνίας σας με το γραφείο μας, σας ενημερώνουμε ότι μετά 
τις πρόσφατες εξελίξεις που αφορούν στη μερική (πλημμελή) εφαρμογή των 
αποφάσεων της Ολομελείας του ΣτΕ από την Κυβέρνηση και το Υπουργείο 
Οικονομικών με το Ν.4307/2014, γεννάται δικαίωμα διεκδίκησης της μη 
καταβληθείσας διαφοράς (50%) και το γραφείο μας, ενόψει της επαπειλούμενης 
παραγραφής, προχωρεί στην κατάθεση αγωγών για την διεκδίκησή της 
αναδρομικά από  01-08-2012. 

Θεωρούμε ότι η άσκηση αγωγών είναι επιβεβλημένη για το σύνολο των 
εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελεχών, διότι η διεκδικούμενη διαφορά, 
ανεξάρτητα από το ύψος της, παραμένει σημαντική καθόσον:  

 (α) Στα μεν εν ενεργεία στελέχη αποτελεί τμήμα του βασικού τους 
μισθού, έχει πάγιο χαρακτήρα και λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό των 
καταβαλλόμενων επιδομάτων, του ΕΦΑΠΑΞ, της σύνταξης και των μερισμάτων,  

 (β) στα εν αποστρατεία στελέχη η διεκδικούμενη διαφορά είναι 
ουσιαστική και με πάγιο χαρακτήρα, καθόσον πέραν των περιπτώσεων λαθών 
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που εντοπίστηκαν στο υπολογισμό των αναδρομικών, η καταβληθείσα διαφορά 
προς αποκατάσταση της σύνταξης εξανεμίστηκε συνεπεία αλλαγής κλίμακας της 
ποσοστιαίας εισφοράς και κρατήσεων.  

Περαιτέρω θεωρούμε ότι η μη άσκηση αγωγής ισοδυναμεί με σιωπηρή 
παραίτηση από το εν γένει δικαίωμα για την επαναφορά των μισθών και των 
συντάξεων στο επίπεδο της 31-07-2012, γεγονός που θα έχει ως απώτερο 
αποτέλεσμα την εξίσωσή τους προς τα κάτω, χωρίς δικαίωμα διεκδίκησης στο 
μέλλον.  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για όσα στελέχη αποστρατεύτηκαν μετά την 01-08-2012 και 

έλαβαν ή θα λάβουν ΕΦΑΠΑΞ με μειωμένες αποδοχές λόγω εφαρμογής της παρ. 
Γ΄ του ν. 4093/2012, έχουν δικαίωμα αναζήτησης της διαφοράς του ΕΦΑΠΑΞ που 
αναλογεί στον υπολογισμό με βάση τις αποδοχές, χωρίς τις περικοπές του ως 
άνω νόμου, την οποία το  Γραφείο  μας  θα  διεκδικήσει.   

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ - ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ 

Αναφορικά με τις καταληκτικές προθεσμίες για την άσκηση των αγωγών 
σας γνωρίζουμε ότι: 

Όσοι εκ των ενδιαφερομένων έχουν υποβάλει, ατομικά ή μέσω του 
Γραφείου μας, Αίτηση προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (ΝΣΚ) περί 
αναγνώρισης της απαιτήσεώς τους, η οποία διακόπτει και την παραγραφή, θα 
πρέπει ΝΑ ΠΡΟΒΟΥΝ ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ 
ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ, άλλως αρχίζει η παραγραφή των 
αναδρομικών. 

 Για όσα εν ενεργεία ή εν αποστρατεία στελέχη δεν έχουν υποβάλει μέχρι 
σήμερα Αγωγή ή Αίτηση προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (ΝΣΚ) περί 
αναγνώρισης της απαιτήσεώς τους, έχει ήδη παραγραφεί μέρος των 
απαιτήσεών τους που αφορά στα αναδρομικά του έτους 2012, 2013.  Προς 
αποφυγή παραγραφής των μετά τον Ιανουάριο του 2014 αναδρομικών 
συνιστούμε την άμεση κατάθεση ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ στο ΝΣΚ 
και εν συνεχεία την άσκηση  αγωγής. 

 Περαιτέρω, σας γνωρίζουμε ότι την 30-12-2015, καταθέσαμε στο Νομικό 
Συμβούλιο του Κράτους, ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΕΙΧΑΝ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΜΑΣ, σχετική Αίτηση αναγνώρισης της απαίτησης, η οποία διακόπτει την 
παραγραφή των αναδρομικών που δικαιούνται όλοι οι συνταξιούχοι του 
Δημοσίου (μεταξύ αυτών και οι των ειδικών μισθολογίων), κατόπιν σχετικών 
αποφάσεων της Ολομελείας του ΣτΕ, με τις οποίες κρίθηκαν αντισυνταγματικές 
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οι μειώσεις (5, 10, 15, 20 % κλπ) και η περικοπή των δώρων και επιδόματος 
αδείας της παρ. Β΄ του Ν.4093/2012.  

 Η κατάθεση των αιτήσεων στο ΝΣΚ για αναγνώριση της απαίτησης (για 
όσους δεν έχουν υποβάλει μέχρι σήμερα), η οποία διακόπτει την παραγραφή 
διεκδίκησης των αναδρομικών (παραγρ. Β΄ για τους ε.α. και παραγρ. Γ΄ για τους 
ε.ε. του Ν.4093/2012), μπορεί να γίνει, είτε ατομικά με την υποβολή αιτήσεως 
απευθείας στο ΝΣΚ, είτε μέσω του Γραφείου μας, χωρίς οικονομική επιβάρυνση 
ή άλλη δέσμευση. 

 ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ : 

Α. Η διεκδίκηση των δικαιουμένων ως άνω αναδρομικών (50%) από 01-
08-2012, ΑΠΕΙΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 
2016 ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟΤΕ ΝΑ ΕΚΔΗΛΩΘΟΥΝ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
ΚΑΤΑΤΕΣΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. 

Β. Κατάθεση νέας Αίτησης προς το ΝΣΚ ή το ΓΛΚ περί διακοπής της 
παραγραφής δεν χωρεί και όσοι υποβάλλουν και δεύτερη αίτηση, αυτή δεν 
παράγει κάποιο έννομο αποτέλεσμα.  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 

 ΚΟΣΤΟΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 Για όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ομαδική άσκηση των υπόψη 
αγωγών με το γραφείο μας, το κόστος ανέρχεται στο ποσόν των τριανταπέντε 
ευρώ (35€) Ευρώ ανά άτομο, στο οποίο περιλαμβάνεται το σύνολο των εξόδων 
μέχρι τελεσιδικίας της υπόθεσης (και το Εφετείο).  

Η αμοιβή του γραφείου μας  θα είναι ποσοστό 4% επί του ποσού που θα 
επιδικασθεί  .  

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ -ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ: Σε περίπτωση διευθέτησης της υπόθεσης με 
νομοθετική ρύθμιση, πριν την εκδίκαση των υποθέσεων,  το γραφείο μας 
παραιτείται το δικαιώματος είσπραξης της ποσοστιαίας αμοιβής του 4%, την 
οποία περιορίζει στο εφάπαξ ποσό των τριάντα ευρώ (30€). Επισημαίνεται 
επίσης ότι το ίδιο θα ισχύσει και για όσους έχουν ήδη υπογράψει Συμβάσεις 
Δικηγορικής Αμοιβής με το γραφείο μας. 

 Η κατάθεση του ποσού των τριάντα πέντε ευρώ (35€) για την σύνταξη 
κατάθεση και κοινοποίηση της αγωγής μπορεί να γίνει απευθείας στο γραφείο 
μας με την προσκόμιση των δικαιολητικών ή στους κάτωθι λογαριασμούς:  
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            1/ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:  

      Αριθμ.Λογ.: 080/961299-89 
      ΙΒΑΝ: GR83 0110 0800 0000 0809 6129 989  
 

            2/ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ:  

     Αριθμ.Λογ.: 5009-010401-815 

              ΙΒΑΝ:  GR14  0172  0090  0050  0901  0401  815    

 Προς διασφάλιση των ενδιαφερόμενων και ανεξάρτητα ποιος θα 

πραγματοποιήσει την κατάθεση, στην θέση ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ θα πρέπει να 

αναγράφεται αποκλειστικά το όνομα του ενδιαφερόμενου και στην 

θέση ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ η φράση «έξοδα σύνταξης και άσκησης αγωγής».      

 Στις περιπτώσεις της αυτοπρόσωπης προσκόμισης των δικαιολογητικών, μπορεί 

να γίνεται συγχρόνως και η καταβολή των 35 ευρώ τοις μετρητοίς.  

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΓΩΓΩΝ 

 Κάθε εν ενεργεία ή εν αποστρατεία στέλεχος, που επιθυμεί να 
συμμετάσχει στις ομαδικές αγωγές που θα καταθέσει το γραφείο μας, πρέπει να 
συγκεντρώσει και να προσκομίσει ή αποστείλει ταχυδρομικά στο γραφείο μας τα 
κάτωθι δικαιολογητικά:   

 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 

α. Στοιχεία ενάγοντος.       (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5ο).  

β. Υπογεγραμμένη εξουσιοδότηση με θεώρηση του γνησίου της 
υπογραφής.          (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  6ο). 

γ. Υπογεγραμμένη σύμβαση δικηγορικής εντολής σε τρία (3) 
αντίγραφα, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής     (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 7ο). 

δ. Αντίγραφα : 

(1) της αρχικής Συνταξιοδοτικής Πράξης,  

(2) των Πράξεων Αναπροσαρμογής της Σύνταξης έτους 2012  

(αφορά σε όσους είχε απονεμηθεί σύνταξη πριν την 1-1-2013), 
καθώς και της προσφάτως αποσταλείσης, έτους 2014.  

(3) των Μηνιαίων Ενημερωτικών Σημειωμάτων Σύνταξης 
Ιουλίου 2012, Δεκεμβρίου 2014 και  Ιανουαρίου 2015.         (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 8ο). 
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(Τα Μηνιαία Ενημερωτικά Σημειώματα δύνανται να εκτυπωθούν στην 
ιστοσελίδα Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, με τις ακόλουθες επιλογές:  

 «Συντάξεις»,  

 «Προσωποποιημένη Πληροφόρηση»,  

 «Όνομα Χρήστη,  Κωδικός Πρόσβασης» για το taxisnet.gr,  

 «Μηνιαίο Ενημερωτικό Σημείωμα»,  

 «Επιλογή Σύνταξης»,  

 «Επιλογή Έτους»,  

 «Επιλογή Μήνα», 

 «Εμφάνιση pdf»  και ΕΚΤΥΠΩΣΗ). 

Τέλος, εξυπακούεται ότι σε περίπτωση που απαιτηθούν περαιτέρω 
στοιχεία  θα ενημερωθείτε για την προσκόμισή τους. 

 

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

& ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
Ροδάνθη Π. Πετραδέλλη & Συνεργάτες 
Λ. Αλεξάνδρας  48, Αθήνα, T.K. 11473, 
Τηλ. 210-3245428, 210-3318557 Fax: 211-8008302, Κιν. 6956016883 (Vpn),  6983501987 (Vpn)    

 e-mail:  «r.petradelli@yahoo.gr»   & «petradelli.lawoffice@yahoo.com»  

 
 

         Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία, μπορείτε να απευθύνεστε στα 
τηλέφωνα του γραφείου μας ή με μήνυμα στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο.
          Αθήνα, 02-06-2016 

               Με τιμή 
Ροδάνθη Πετραδέλλη 

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 
Παρ΄ Αρείω Παγω  &  Μέλος Α.ΑΚ.Ε 
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(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5ο ) 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΑΓΟΝΤΟΣ ΕΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ  

ΕΠΩΝΥΜΟ:…………………………………………………………………………………………………………..... 

ΟΝΟΜΑ:……………………………………………………………………………………………………………………. 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ:……………………………………………………………………………………………………… 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (Οδός, αριθμός, Πόλη, ΤΚ):……………………………………………….................... 

…………………………….……………………………………………………………………………………………………. 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:…………………………………………………………………………………… 

ΕMAIL:……………………………………………………………………………………………………………………. 

ΑΡ.ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ & ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:............................…………………………………………….. 

ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑΣ (Διοικητικός και Μισθολογικός):…..………………………………………..  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑΣ (Διαγραφής) ……………………………………………………………. 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ………………………………………………………………………………………………………….  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ:….………………………………………………………………….. 

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. & ΗΜΕΡΟΜ. ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΣ ΝΣΚ 
(Για όσους υπεβλήθη Αίτηση από το Γραφείο μας δεν απαιτείται): ………………………………………..  
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(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 6ο ) 

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ 

(Εν Αποστρατεία στελέχους) 
Ο/Η υπογράφ…. ………………………………............................ (Ονομ/μο), κάτοικος (Πόλη, 

περιοχή)…………………………….………………………………, οδός …………………..………………………………………, 

αριθ…….…, κάτοχος του με αριθ. ……………………………………… Δελτίου Ταυτότητας, που εκδόθηκε 

από τ... …………………………………………(Εκδούσα Αρχή), με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 

(ΑΦΜ)…………………………, αρμόδιας Δ.Ο.Υ.………………………………, & με Αριθμό Μητρώου 

Συνταξιούχου ………………………………….…………………. , 

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩ 

Τη δικηγόρο Αθηνών Ροδάνθη Π. Πετραδέλλη  (ΑΜΔΣΑ 13187), κάτοικο Αθηνών, Λ. 

Αλεξάνδρας, αριθ. 48, όπως ενεργώντας ατομικά ή  μετά των συνεργατών της, διεκδικήσει 

δικαστικώς την καταβολή της διαφοράς των συντάξιμων αποδοχών μου, ως εν αποστρατεία 

στελέχους των Ενόπλων Δυνάμεων  & Σωμάτων Ασφαλείας, η οποία προέκυψε από την 

εφαρμογή των κριθέντων, από το ΣτΕ ως αντισυνταγματικών , διατάξεων της υποπαραγράφου 

Γ1 της παραγράφου Γ΄ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012, από την 01-08-2012, ληφθέντων 

υπόψη και των μισθολογικών/βαθμολογικών μου προαγωγών, οι οποίες ξεπάγωσαν με την 

θέση σε ισχύ του Ν.4093/2012.  

Για το σκοπό αυτό, με την παρούσα, δίνω εντολή στην ως άνω πληρεξούσια δικηγόρο 

να προβεί στην σύνταξη, υπογραφή, κατάθεση και εκδίκαση Αγωγής κατά του Ελληνικού 

Δημοσίου ενώπιον του αρμόδιου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου οποτεδήποτε ήθελε 

προσδιοριστεί ή αναβληθεί μετά τον προσδιορισμό της, για τη διεκδίκηση της διαφοράς των 

αποδοχών μου, που προέκυψε από την εφαρμογή των αντισυνταγματικών διατάξεων της 

υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου Γ΄ του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012, από την 01-08-

2012 έως και την ημερομηνία κατάθεσης της αγωγής. Η παρούσα ισχύει και για τη συζήτηση 

μετά τυχόν έκδοση αναβλητικής απόφασης. 

Επίσης εξουσιοδοτώ αυτήν ν’ ασκήσει Έφεση, αν παραστεί ανάγκη, κατά της 

εκδοθησομένης απόφασης και να με εκπροσωπήσει και στην κατ’ Έφεση δίκη ενώπιον του 

αρμοδίου Δικαστηρίου και να ζητήσει η  ίδια ή δια νόμιμα εξουσιοδοτημένου συνεργάτη της  

κάθε στοιχείο που ήθελε απαιτηθεί για την εκπλήρωση του ως άνω σκοπού από οποιαδήποτε 

αρμόδια υπηρεσία ή αρχή κατά την απόλυτη κρίση της. 
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Δηλώνω ότι εγκρίνω όλες τις ενέργειες αυτής και εκείνες που προηγήθηκαν, όπως 

υπογραφή και κατάθεση δικογράφου αγωγής κ.λ.π. και δηλώνω ότι επιθυμώ την συζήτηση της 

αγωγής μου και χωρίς την παράσταση της πληρεξουσίας δικηγόρου μου. 

Με την παρούσα νομιμοποιώ την πληρεξουσία δικηγόρο μου να ασκεί πράξεις 

αναγκαστικής εκτέλεσης, να εισπράττει επ’ ονόματί μου κάθε επιδικασθέν χρηματικό ποσό και 

να διορίζει και άλλους πληρεξουσίους δικηγόρους με τις ίδιες ή λιγότερες εντολές και να τους 

ανακαλεί νόμιμα. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης και την εκτέλεσή της και σε 

κάθε περίπτωση για δώδεκα (12) έτη από την υπογραφή της. 

     ……………………/..../ 2016 
     Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα 

           Βεβαιώνεται το ιδιόχειρο  
                   της υπογραφής 
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(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 7ο ) 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ 

Στην Αθήνα, σήμερα την ……- …..-2016, οι υπογεγραμμένοι, δηλαδή, 

αφενός μεν η δικηγόρος Αθηνών Ροδάνθη Π. Πετραδέλλη, με ΑΜΔΣΑ 13187 και 

ΑΦΜ:043698587 της ΔΟΥ: Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ, κάτοικος Αθηνών, Λ. Αλεξάνδρας, αριθ. 

48, καλούμενη στο εξής «Εντολοδόχος» και αφετέρου δε ο/η 

υπογεγραμμένος/η…...…….………………………………..………………............……….(Ονομ/μο) 

του………………………  (Πατρώνυμο), κάτοικος ………………………………………,  οδός 

……………………………………, αρ. ……………….., με Αριθμό Μητρώου Συνταξιούχου 

(13ψήφιος) ………………..………….……..… κάτοχος του με αριθμό Δελτίου Ταυτότητας 

………………………………, εκδοθέντος από τ…. …………………………………………………………… 

και ΑΦΜ ……………….………… της ΔΟΥ: ………………………………….., καλούμενος/η στο 

εξής «Εντολέας», συμφώνησαν αμοιβαία και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα: 

1. Ο/Η εντολέας είναι στρατιωτικός εν αποστρατεία και διεκδικεί την καταβολή 
της διαφοράς των συντάξιμων αποδοχών του, η οποία προέκυψε κατόπιν εφαρμογής 
από 01-08-2012 των ρυθμίσεων της υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου Γ΄ του 
άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012, οι οποίες κρίθηκαν αμετακλήτως αντισυνταγματικές 
με τις υπ’ αριθμ. 2191 και 2196/2014 Αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. 
Συγκεκριμένα, διεκδικεί την καταβολή της διαφοράς των συντάξιμων αποδοχών του 
από την 01-08-2012 έως την ημερομηνία κατάθεσης της αγωγής του. Για τη διεκδίκηση 
δε της ως άνω διαφοράς των αποδοχών του με την άσκηση αγωγής κατά του Ελληνικού 
Δημοσίου και οποιαδήποτε άλλη δικαστική και εξώδικη ενέργεια προς ικανοποίηση 
των συμφερόντων του στην ανωτέρω υπόθεση, παρέχει με την παρούσα ειδική εντολή 
και πληρεξουσιότητα προς το Γραφείο της ως άνω εντολοδόχου Δικηγόρου. 

2. Ο εντολέας αναγνωρίζει από τώρα ως έγκυρες, ισχυρές και προς το συμφέρον 
του γενόμενες όλες τις πράξεις της εντολοδόχου, απαλλάσσει δε αυτήν από τώρα, από 
κάθε ευθύνη για τις πράξεις αυτές έναντι οιουδήποτε, άλλως παραιτείται ρητώς τυχόν 
δικαιώματός του προς αποζημίωση από οποιαδήποτε αιτία. 

3. Η αμοιβή της Δικηγόρου του εξαρτάται από την καταβολή του ποσού που 
οφείλεται στον εντολέα και ορίζεται σε ποσοστό 4% (πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ) 
επί του όποιου τυχόν χρηματικού ποσού εκκαθαριστεί από τον εντολέα, ως καθαρό 
ποσό αναδρομικής διαφοράς αποδοχών για το διάστημα από 1-8-2012 έως το χρόνο 
κατάθεσης της αγωγής, καθ’ οιονδήποτε τρόπο (όπως, δυνάμει δικαστικής απόφασης, 
απόφασης του αρμοδίου δικαστηρίου εν συμβουλίω κατά το άρθρο 126Α του ΚΔΔ, 
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νομοθετικής ή κανονιστικής ρύθμισης ή άλλης αιτίας). Αν η καταβολή των 
διεκδικούμενων γίνει τμηματικά, με οποιονδήποτε από τους ανωτέρω τρόπους, η 
ανωτέρω αμοιβή υπολογίζεται και οφείλεται επί του ποσού εκάστης καταβολής. Για 
κάθε καταβολή προς αυτήν, η εντολοδόχος θα εκδώσει τα προβλεπόμενα από τις 
οικείες διατάξεις νόμιμα παραστατικά είσπραξης στο όνομα του εντολέα με το πέρας 

της υπόθεσης. ΡΗΤΑ συμφωνείται ότι σε περίπτωση διευθέτησης της υπόθεσης με 
νομοθετική ρύθμιση, πριν την εκδίκαση των αγωγών, η εντολοδόχος δεν θα εισπράξει 
την ποσοστιαία αμοιβή  του 4%, αλλά το εφάπαξ ποσό των τριάντα (30€) ευρώ. 

 
4. Ο εντολέας θεωρεί την αμοιβή νόμιμη, εύλογη και δίκαιη. Αυτή η αμοιβή 

περιέρχεται ολόκληρη στην εντολοδόχο, έστω και αν ανακληθεί η προς αυτήν εντολή ή 
πληρεξουσιότητα. 

5. Με την παρούσα ο εντολέας δίνει την ανέκκλητη πληρεξουσιότητα στην 
εντολοδόχο να εισπράττει απευθείας από το Ελληνικό Δημόσιο το αναλογούν σ’ αυτή 
ποσό εργολαβικής αμοιβής. Επιπλέον, η συμφωνηθείσα δικηγορική αμοιβή 
μεταβιβάζεται και εκχωρείται κατ’ ισομοιρία από τον εντολέα στην εντολοδόχο 
Δικηγόρο, που γίνεται έτσι συνδικαιούχος της απαίτησης. Τυχόν δικαστική δαπάνη που 
θα επιδικάσει το αρμόδιο δικαστήριο εκχωρείται επίσης σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

Η παρούσα συντάχθηκε σε τρία (3) αντίγραφα. 

                         Ο εντολέας                        Η εντολοδόχος 

       
        Ροδάνθη Π. Πετραδέλλη 

………………………………………              
              (Υπογραφή, Ονοματεπώνυμο)         

 

          Βεβαιώνεται το ιδιόχειρο  
       της υπογραφής του εντολέα 
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(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 8ο ) 

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
(Εν Αποστρατεία στελέχους) 

 

Προσκόμιση στο Γραφείο μας αντιγράφων της αρχικώς εκδοθείσης 

Συνταξιοδοτικής Πράξης, των Πράξεων Αναπροσαρμογής της Σύνταξης 2012 και 

2014, των Μηνιαίων Ενημερωτικών Σημειωμάτων Σύνταξης Ιουλίου 2012, 

Δεκεμβρίου 2014 και Ιανουαρίου 2015, καθώς και φωτοτυπία της Απόδειξης 

Πληρωμής.  

 (Τα Μηνιαία Ενημερωτικά Σημειώματα μπορούν να εκτυπωθούν στην 
ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, με τις ακόλουθες επιλογές: 

 «Συντάξεις»,  

 «Προσωποποιημένη Πληροφόρηση»,  

 «Όνομα Χρήστη,  Κωδικός Πρόσβασης» για το taxisnet.gr,  

 «Μηνιαίο Ενημερωτικό Σημείωμα»,  

 «Επιλογή Σύνταξης»,  

 «Επιλογή Έτους»,  

 «Επιλογή Μήνα»,  

 «Εμφάνιση pdf»  και ΕΚΤΥΠΩΣΗ). 
 

 

 


