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ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

Κοντού Βασιλείου (τ. Στρατιωτικού Δικαστή) και συνεργατών 

Στουρνάρη 28, Αθήνα, T.K. 10433, Τηλ.210 -5241507, Fax: 210-5228151, 

Κιν. 6945392850, e-mail: kontosbil@yahoo.gr, kontosblaw@gmail.com 

 

Ππορ ηοςρ ζηπαηιωηικούρ ε.α.  

Για ηην επιζηποθή ηων αναδπομικών ηηρ Ειζθοπάρ Αλληλεγγύηρ 

ςνηαξιούσων (ΕΑ), πος παπακπαηείηαι ζηιρ ζςνηάξειρ από 1.8.2010. 

 

1. Όπσο έρεη γίλεη γλσζηό, θαηά ηηο δηαζθέςεηο ηεο Οινκέιεηαο ηνπ 

Διεγθηηθνύ Σπλεδξίνπ, ζε πηινηηθή δίθε, θξίζεθε όηη ε παξαθξάηεζε ηεο Δηζθνξάο 

Αιιειεγγύεο Σπληαμηνύρσλ (ΕΑΣ Ν.3865/2010) ζηηο ζπληάμεηο (από ηα 1.400,01 

επξώ θαη άλσ, ζε πνζνζηά από 3% έσο 14%, αλάινγα κε ηε ζύληαμε πνπ έρεη 

θαλνληζζεί ζηνλ θάζε ζπληαμηνύρν) από 1.8.2010, αληίθεηληαη ζε δηαηάμεηο ηνπ 

Σπληάγκαηνο θαη ηεο ΔΣΓΑ. Δπίθεηηαη δε, ε δεκνζίεπζε ηεο ζρεηηθήο απόθαζεο, ε 

νπνία -ζύκθσλα κε πιεξνθνξίεο- ζα νξίδεη ηελ παύζε ηεο παξαθξάηεζεο ηεο ελ 

ιόγσ Δηζθνξάο εθεμήο, ρσξίο επηζηξνθή ησλ ήδε παξαθξαηεζέλησλ πνζώλ. 

Αλαδξνκηθά, ζα δηθαηνύληαη κόλνλ όζνη έρνπλ πξνζθύγεη ελώπηνλ ηνπ Διεγθηηθνύ 

Σπλεδξίνπ, πξηλ από ηε δεκνζίεπζε ηεο απόθαζεο. 

Τν Γξαθείν καο ήδε από ηελ 12.11.2010 απέζηεηιε ην πξώην ελεκεξσηηθό 

ζεκείσκα πξνο ηνπο ζηξαηησηηθνύο ζπληαμηνύρνπο γηα ηε δηεθδίθεζε ηεο 

επηζηξνθήο ηεο παξαθξαηνύκελεο ΔΑΣ θαη ηελ παύζε ηεο παξαθξάηεζήο ηεο 

εθεμήο. Καηόπηλ ηνύηνπ αξθεηνί ζπλάδειθνη ε.α. έρνπλ αζθήζεη ζρεηηθέο ελζηάζεηο, 

νη νπνίεο εθθξεκνύλ πξνο εθδίθαζε ελώπηνλ Α΄ Κιηκαθίνπ ηνπ Διεγθηηθνύ 

Σπλεδξίνπ. Παξαζηαζήθακε δε, θαηά ηελ πηινηηθή δίθε πνπ δηεμήρζε ελώπηνλ ηεο 

Οινκέιεηαο ηνπ Διεγθηηθνύ Σπλεδξίνπ ηελ 7.1.2015.  

Δπνκέλσο, αλεμαξηήησο εάλ έρεηε αζθήζεη έλζηαζε, πξνθεηκέλνπ λα 

εμαζθαιίζεηε ηελ θαηαβνιή αλαδξνκηθώλ από 1.8.2010, θα πρέπει να αζκήζεηε 

αγωγή ηο ζσνηομόηερο και οπωζδήποηε πριν από ηη δημοζίεσζη ηης 

παραπάνω απόθαζης ηης Ολομέλειας ηοσ Ελεγκηικού Σσνεδρίοσ. Όζνη έρεηε 
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αζθήζεη έλζηαζε έρεηε δηαθόςεη ηελ παξαγξαθή θαη δηεθδηθείηε αλαδξνκηθά από 

ηελ 1.8.2010.    

2. Τα έμνδα ζπκκεηνρήο ζε νκαδηθή αγσγή θαη εθδίθαζεο απηήο, γηα ηε 

δηεθδίθεζε ηεο επηζηξνθήο ηεο ΔΑΣ, αλέξρνληαη ζε 60 επξώ γηα θάζε ελάγνληα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 23% (48,75 + 11,21).  

Αθνινύζσο, ε ακνηβή ηνπ γξαθείνπ, αλέξρεηαη ζε πνζνζηό 5% επί ηνπ 

πνζνύ πνπ ζα επηδηθαζζεί από ην Γηθαζηήξην ζε θάζε ελάγνληα. Αλαιπηηθά νη όξνη 

ηεο ζπλεξγαζίαο γηα ηελ ππόζεζε αλαθέξνληαη ζην πιεξεμνύζην - εξγνιαβηθό 

δίθεο πνπ ζα θαηαξηηζηεί κεηαμύ καο. 

Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά: 

α. Φωηοηςπικό ανηίγπαθο ηηρ ζςνηαξιοδοηικήρ ππάξηρ ηος ενδιαθεπομένος. 

β. Φωηοηςπικά ανηίγπαθα Ενημεπωηικών Σημειωμάηων Σςνηάξεωρ: 

 -ηος 3ος (Ιούλιο έωρ Σεπηέμβπιο) ή 4ος ηπιμήνος (Οκηώβπιο έωρ Δεκέμβπιο) 

ηος έηοςρ 2010,  

-ηος 3ος (Ιούλιο έωρ Σεπηέμβπιο) ή 4ος ηπιμήνος (Οκηώβπιο έωρ Δεκέμβπιο) 

ηος έηοςρ 2011 

 - ηος 4ος (Οκηώβπιο έωρ Δεκέμβπιο) ηπιμήνος ηος έηοςρ 2012,  

- ηος 1ος (Ιανοςάπιο έωρ Μάπηιο) ηπιμήνος ηος έηοςρ 2013.  

- ενόρ πποζθάηος από ηον Ιανοςάπιο ηος έηοςρ 2015 έωρ ζήμεπα. 

Όζνη επηζπκείηε λα ζπκκεηάζρεηε ζηελ αγσγή γηα ηε δηεθδίθεζε επηζηξνθήο 

ηεο παξαθξαηεζείζαο Δηζθνξάο Αιιειεγγύεο Σπληαμηνύρσλ (ΔΑΣ), παξαθαινύκε 

λα καο ελεκεξώζεηε ζρεηηθά (νκαδηθά, εθόζνλ είλαη δπλαηό) θαη λα καο 

απνζηείιεηε ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά θαη ηα ζπλεκκέλα έληππα κε ηα ζηνηρεία 

ελάγνληνο, ηελ εμνπζηνδόηεζε κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο θαη ην 

πιεξεμνύζην - εξγνιαβηθό δίθεο ζε ηξία αληίηππα, ζπκπιεξσκέλα θαη 

ππνγεγξακκέλα. 

Γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε ή πιεξνθνξία, κπνξείηε λα απεπζύλεζηε ζην 

γξαθείν ηειεθσληθά ή κε κήλπκα ζην ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν. 

Αζήλα, 2.6.2015 

Με ηηκή 

Κνληόο Βαζίιεηνο 
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ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΝΑΓΟΝΣΟ για ΔΑ 

 

Ολνκαηεπώλπκν ζηειέρνπο ε.α.: .............................................................................................  

Όλνκα Παηέξα: ................................. Όλνκα Μεηέξαο:....................................................... .... 

Γ/λζε θαηνηθίαο: Οδόο: .............................……......... Αξηζ.: ............................ Τ.Κ.: ………… .. 

Γήκνο - Πεξηνρή: ………………………… Σηνηρ. Αζηπλ. Ταπηόηεηαο……………………………... 

Τει: νηθίαο:…………………, Κηλεηό:……….…………….e-mail:.................................................. 

Απνζηξαη. Βαζκόο: (Γηνηθεηηθόο):………..……………. (Μηζζνινγηθόο):…………….…………         

Έηνο απνζηξαηείαο.…..........................Αξηζ. Μεηξώνπ Σύληαμεο.: ……............................... 

ΓΟΥ: .......................... ΑΦΜ: ........................................... 

Πνζό Δηζθνξάο Αιιειεγγύεο Σπληαμηνύρωλ πνπ παξαθξαηείηαη κεληαίωο από 1.8.2010: 

……επξώ, από 1.8.2011:…….. επξώ, από 1.8.2012:…… επξώ θαη από 1.8.2014: ……. επξώ.   

 

ΠΡΟ 

Τνλ Κνληό Βαζίιεην, δηθεγόξν, Σηνπξλάξε αξηζκ. 28, Τ.Κ. 10433 - Αζήλα, ηει.: 210-

5241507, fax: 210-5228151, θηλ.: 6945392850, e-mail: kontosbil@yahoo.gr, 

kontosblaw@gmail.com 

 

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

 

 Σαο δίδω ηελ εληνιή λα θαηαζέζεηε αγωγή ελώπηνλ ηνπ Διεγθηηθνύ Σπλεδξίνπ γηα ηε 

δηεθδίθεζε επηζηξνθήο ηεο παξαθξαηεζείζαο Δηζθνξάο Αιιειεγγύεο Σπληαμηνύρωλ (ΔΑΣ), 

από 1.8.2010.  

………………., …./…./2015 

Ο/Η Δληνιέαο 

 

(ππνγξαθή) 
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ΠΛΗΡΔΞΟΤΙΟ ΔΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΚΥΩΡΗΣΗΡΙΟ 

 

 Σηελ Αζήλα, ζήκεξα ηελ                        κεηαμύ ηωλ ζπκβαιινκέλωλ, αθελόο: 

Α. Τνπ Κνληνύ Βαζηιείνπ, δηθεγόξνπ Αζελώλ, νδόο Σηνπξλάξε αξηζκ. 28, ηει. 210-5241507 

θαη αθ’ εηέξνπ  

Β. Τνπ ……………………….……………… ηνπ ……………………., πνπ ππνγξάθνπλ ην 

παξόλ εξγνιαβηθό ζπκθωλήζεθαλ θαη έγηλαλ απνδεθηά ηα αθόινπζα: 

Ο Β’ ζπκβαιιόκελνο, πνπ δηθαηνύηαη λα ιάβεη επηζηξνθή ηεο παξαθξαηεζείζαο Δηζθνξάο 

Αιιειεγγύεο Σπληαμηνύρωλ (ΔΑΣ), πνπ παξαθξαηήζεθε κε ην λ. 3065/2010, αλαζέηεη ζηνλ πξώην 

ηωλ ζπκβαιινκέλωλ ηελ ππόζεζε απηή, κε ηελ ακεηάθιεηε θαη’ αξρήλ εληνιή (δηόηη ξεηά 

αλαγλωξίδεηαη όηη απηή αθνξά θαη ην ζπκθέξνλ ηωλ εληνινδόρωλ) πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζηηο 

απαηηνύκελεο θαηά ηελ θξίζε ηνπ ελέξγεηεο, ελώπηνλ παληόο Γηθαζηεξίνπ θαη θάζε βαζκνύ θαη 

πάζεο αξρήο, γηα ηελ επηηπρή έθβαζε θαη πεξάηωζε ηεο ωο άλω ππνζέζεωο, ππό ηνπο εμήο όξνπο: 

 1. Δάλ εθδνζεί ζεηηθή δηθαζηηθή απόθαζε, ε δηθεγνξηθή ακνηβή πνπ ζα νθείιεηαη, θαηά ηελ 

είζπξαμε από ηνλ ελάγνληα ηνπ πνζνύ πνπ ζα επηδηθαζζεί (θεθάιαην + ηόθνη), θαζνξίδεηαη ζε 

πνζνζηό 5% επί απηνύ, κεηά ηνπ αλαινγνύληνο ΦΠΑ. Σηνλ ρξόλν απηό (πέξαο ππνζέζεωο) ζα 

εθδνζεί ΑΠΥ επί ηνπ ζπλνιηθνύ πνζνύ. 

 2. Η δηθεγνξηθή απηή ακνηβή κεηαβηβάδεηαη θαη εθρωξείηαη από ηώξα ζηνλ δηθεγόξν παξά 

ηνπ Β’ ζπκβαιιόκελνπ, ν νπνίνο θαζίζηαηαη ζπλδηθαηνύρνο, θαη δύλαηαη λα εηζπξαρζεί απ’ απηόλ 

απ’ επζείαο από ηελ αξκόδηα ππεξεζία, δηα γλωζηνπνηήζεωο ηεο παξνύζεο εθρωξήζεωο ζηηο 

αξκόδηεο ππεξεζίεο, ηνπ εληνιέωο κε δπλακέλνπ λα δηαζέζεη ππέξ απηνύ ην παξαπάλω πνζνζηό, 

θαζόζνλ εθρωξήζεθε θαη απνμελώζεθε από απηό ν ίδηνο. 

 3. Δάλ ηπρόλ ν εληνιέαο δηνξίζεη θαη άιινπο δηθεγόξνπο γηα ηελ ίδηα ππόζεζε ε παξνύζα 

ζπκθωλία κεηαμύ ηωλ ζπκβαιινκέλωλ δελ επεξεάδεηαη. 

 4. Σε πεξίπηωζε κε επηηπρνύο έθβαζεο ηεο αλωηέξω ππόζεζεο δελ ζα νθείιεηαη ζηνλ 

δηθεγόξν νπδεκία ακνηβή.  

  

   ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ   

           Ο εληνιέαο                Ο Γηθεγόξνο 
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EΞΟΤΙΟΓΟΣΗΗ 

 

O θαηωηέξω ππνγξάθωλ ………………………………………… ηνπ ….……………, 

ζηξαηηωηηθόο ζπληαμηνύρνο. Α.Γ.Τ……………, θάηνηθνο ……………………, νδόο 

………………….. αξηζ. ……, Τ.Κ. ………….., Δ Ξ Ο Υ Σ Ι Ο Γ Ο Τ Ω  ηνπο Γηθεγόξνπο 

Αζελώλ: Κνληό Βαζίιεην (Α.Μ. 31034) θαη Φξόλε Άξηεκε (Α.Μ. 34547) θαηνίθνπο Αζελώλ, 

νδόο Σηνπξλάξε 28, όπωο αζθήζνπλ αγωγή, κε εθπξνζωπήζνπλ θαη παξαζηαζνύλ ωο 

πιεξεμνύζηνη Γηθεγόξνη κνπ θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο αγωγήο κνπ, ελώπηνλ ηνπ ΙΙΙ Τκήκαηνο 

Διεγθηηθνύ Σπλεδξίνπ, γηα ηε επηζηξνθή ηεο παξαθξαηεζείζαο Δηζθνξάο Αιιειεγγύεο 

Σπληαμηνύρωλ πνπ παξαθξαηήζεθε κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηωλ λ. 3865/2010 θαη 3986/2011. 

Δπίζεο, ηνπο εμνπζηνδνηώ λα ππνβάινπλ ππόκλεκα θαη λα πξνβνύλ ζε όπνηα άιιε 

ελέξγεηα απαηηείηαη γηα ηελ πεξαίωζε ηεο ωο άλω εληνιήο. Η παξνύζα ηζρύεη γηα δέθα 

έηε.                                                                           

…………………., …../…../2015 

          Ο  εμνπζηνδνηώλ 

          

Θεωξήζεθε ην γλήζην 

ηεο ππνγξαθήο 

 

 

 

 

 


