
(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 7ο ) 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ 

Στην Αθήνα, σήμερα την ……- …..-2015, οι υπογεγραμμένοι, δηλαδή, 

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

ΑΦΜ: …..………………… της ΔΟΥ:…….…………………, 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, 
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. 

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)         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


