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ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Θέμα: «Δικαστική διεκδίκηση δώρων Χριστουγέννων – Πάσχα και επιδόματος 

αδείας». 

Αναφορικά με τις αγωγές για τη διεκδίκηση των δώρων Χριστουγέννων – 

Πάσχα και επιδόματος αδείας για τα έτη 2016 έως και 2018, το Νομικό μας Γραφείο σας 

ενημερώνει ότι, όσοι αστυνομικοί μέλη του σωματείου σας επιθυμούν να προσφύγουν 

δικαστικά, η διεκδίκηση των αξιώσεών τους μπορεί να ανατεθεί στο γραφείο μας  με 

βάση τα κάτωθι: 

Α. Κάθε ενδιαφερόμενος οφείλει να συμπληρώσει ατομικά τα κάτωθι δικαιολογητικά 

και συγκεκριμένα: 

- Στοιχεία ενάγοντος (ΠΛΗΡΗ και προσοχή! ΑΦΜ υποχρεωτικό). 

-Υπογεγραμμένη εξουσιοδότηση με το γνήσιο της υπογραφής. 

-Υπογεγραμμένη σύμβαση δικηγορικής εντολής (σε δύο πρωτότυπα αντίτυπα).  

Τα δικαιολογητικά συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα ως άνω, θα αποστέλλονται στα 

Γραφεία μας, Γ’ Σεπτεμβρίου αρ. 143 Αθήνα Τ.Κ. 11251. 

Β. Συγχρόνως, θα καταβάλει για κάθε είδους έξοδα σύνταξης, κατάθεσης και εκδίκασης 

των αγωγών, το ποσό των 18 ευρώ. Η κατάθεση του ως άνω ποσού θα γίνεται είτε δια 

ζώσης στα Γραφεία μας (Γ’ Σεπτεμβρίου αρ. 143 Αθήνα), είτε με κατάθεση στον 

τραπεζικό λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς IBAN GR: 5201720090005009010294237 

(Τρεχούμενος) και αποστολή του αποδεικτικού κατάθεσης με fax στα Γραφεία μας 

210/8820877. Αν επέλθει πλήρης ικανοποίηση του ενάγοντος με νομοθετική ρύθμιση 



πριν την κατάθεση της αγωγής του, η αγωγή δεν θα κατατεθεί, τυχόν δε καταβληθέντα 

ποσά θα επιστραφούν. 

Πέραν των ανωτέρω, ο ενάγων θα καταβάλει στο γραφείο ως αμοιβή ποσοστό 

3% πλέον Φ.Π.Α., επί του καθαρού επιδικασθέντος ή καταβληθέντος ποσού, 

συμπεριλαμβανομένων τυχόν τόκων. Η ως άνω αμοιβή οφείλεται σε κάθε περίπτωση 

καταβολής των διεκδικούμενων ποσών, είτε κατ’ εφαρμογή νομοθετικής ρύθμισης, είτε 

εξωδικαστικού συμβιβασμού, είτε δικαστικής απόφασης, εφόσον έχει ήδη κατατεθεί η 

αγωγή. Αν η καταβολή των διεκδικούμενων γίνει τμηματικά, με οποιονδήποτε από 

τους ανωτέρω τρόπους, η ανωτέρω αμοιβή υπολογίζεται και οφείλεται επί του ποσού 

εκάστης καταβολής. 
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