
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

Στην Αθήνα σήμερα την ……..…. αφενός ο……………………………

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

………..οδός…………………….αρ… με Α.Δ.Τ……………. πρώην

εργαζόμενος του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, καλούμενος στο εξής «Εντολέας»

και αφετέρου η δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία « Νίκος Δήμας και  συνεργάτες

Εταιρεία Δικηγόρων », που εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν από το διαχειριστή της

Νικόλαο Δήμα, Δικηγόρο στον Άρειο Πάγο, ο οποίος σε περίπτωση λύσης της εταιρείας,

αναλαμβάνει  να  διεκπεραιώσει ο ίδιος και για λογαριασμό του, την παρούσα

συμφωνία, καλούμενη στο εξής « Εντολοδόχος », συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα

ακόλουθα :

1. Ο εντολέας, διεκδικεί, από το υπό εκκαθάριση πιστωτικό ίδρυμα με την

επωνυμία ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ το ποσό της προκαταβολής του μισθού του

μηνός Ιανουαρίου 2013 (16-31), ( και κάθε άλλο τυχόν ποσό από καθυστερούμενα

δάνεια κ.λ.π. ), το οποίο παρακράτησε (συμψήφισε ) παρανόμως ο εκκαθαριστής από το

διανεμόμενο ποσό του 50% της αποζημίωσης, ενώ έπρεπε να το συμψηφίσει στην

συνολική οφειλή του υπό εκκαθάριση Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου προς τον

εργαζόμενο.  

2. Για το σκοπό αυτό ο εντολέας αναθέτει στην εντολοδόχο την δικαστική ή

εξώδικη διεκπεραίωση της υποθέσεώς του αυτής, παρέχοντάς της την αμετάκλητη

εντολή και πληρεξουσιότητα :

α. Να τον εκπροσωπεί δια του Νικολάου Δήμα, ενώπιον της υπόχρεης υπό

εκκαθάριση Τράπεζας και κάθε αρμοδίου Δικαστηρίου και Αρχής και

β. Να πράξει κάθε τι που απαιτεί, κατά την ελεύθερη κρίση της, το συμφέρον του

εντολέως για μερική ή ολική ικανοποίησή του, με τους προαναφερόμενους τρόπους.

3. Ως αμοιβή της εντολοδόχου για όλες τις ενέργειές της ορίζεται ποσοστό 8%

(οκτώ τοις εκατό), πλέον Φ.Π.Α., σε κάθε ποσόν που θα χορηγηθεί στον εντολέα προς

ικανοποίηση των αξιώσεών του, αφότου αυτές γεννήθηκαν και μέχρι την εντελή

συμμόρφωση της Τράπεζας.

4. Η αμοιβή αυτή, μετά την άσκηση της αγωγής, οφείλεται σε κάθε περίπτωση

επιλύσεως της διαφοράς (δικαστικής, εξώδικης, διοικητικής, νομοθετικής,

συμβιβαστικής, με αναγνώριση ή αποδοχή ή ΣΣΕ κλπ) 

5. Σε περίπτωση αποτυχίας του δικαστικού αγώνα (τον οποίο η εντολοδόχος

αναλαμβάνει να διεξαγάγει μέχρι την έκδοση τελεσίδικης δικαστικής αποφάσεως)

ουδεμία αμοιβή οφείλεται στην εντολοδόχο.
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6. Η πιο πάνω αμοιβή και οι τυχόν επιδικαζόμενες δικαστικές δαπάνες

εκχωρούνται αμετάκλητα με το παρόν στην εντολοδόχο, που δικαιούται να τις εισπράξει

απευθείας από την Τράπεζα με την αναγγελία της παρούσας εκχωρήσεως.

7. Ο εντολέας σε ουδεμία αντίθετη ενέργεια επιτρέπεται να προβεί χωρίς τη

συμμετοχή ή τη σύμφωνη γνώμη της εντολοδόχου, που μπορεί να διορίζει και άλλους

πληρεξούσιους δικηγόρους, χωρίς όμως δικαίωμα πρόσθετης αμοιβής.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο εντολέας                                                                Για την εντολοδόχο


