
sardelas liarikos petsa law firm 
 

Παπαδιαμαντοπούλου αρ. 8 

115 28 Αθήνα  

  

tel.         +30 210 72 96 550 

fax        +30 210 72 96 549 

e-mail    office@sardelaslaw.gr 

 

 

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ  –  ΕΝΤΟΛΗ  –  
ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ  

 

Ο/Η υπογράφων/ουσα την παρούσα: 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ………………………………........................................................., 

του ………………………………………..…, και της ……………………………………... 

κάτοικος ………………………………………………………..……………………………, 

οδός …...…………..……..……………………………… αρ. …...., Τ.Κ. ………………….., 

τηλ: ……………………………………………., κιν: ………………………………………., 

E-mail: …………………………………………………………………………………..……., 

ΑΦΜ: ………………………, ΔΟΥ: ……………………, Α.Μ.Κ.Α. ………………………, 

θέση στην πρώην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος: ………………….......………...……. 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

στην Αγροτική Τράπεζα: 
 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ 

από την Αγροτική Τράπεζα: 
 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 
 

 

 

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 

(ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ) 
 

 

 

€ __________________ 

ΜΕΣΟΣ ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ 

12ΜΗΝΟΥ πριν την αποχώρηση 

(όπως ορίζεται στα στοιχεία μισθοδοσίας της μηχανογράφησης, 

μη συμπεριλαμβανομένων των δώρων Χριστουγέννων – Πάσχα 

και επιδομάτων αδείας και ισολογισμού) 

€ __________________ 

 

 

 

Ι.  Εξουσιοδοτώ με την παρούσα τους δικηγόρους - συνεργάτες της Δικηγορικής 

Εταιρείας «ΣΑΡΔΕΛΑΣ ΛΙΑΡΙΚΟΣ ΠΕΤΣΑ», που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού 

Παπαδιαμαντοπούλου, αρ. 8, Τ.Κ. 11528 (τηλ. 210 7296550): 

 

1. Παναγιώτη Σαρδελά του Γεωργίου, δικηγόρο Πειραιά (ΑΜ ΔΣΠ 2800), 

2. Αλεξάνδρα Πέτσα του Γεωργίου, δικηγόρο Αθηνών (ΑΜ ΔΣΑ 24598), 

3. Στέφανο Μαρινάκη του Αναστασίου, δικηγόρο Αθηνών (ΑΜ ΔΣΑ 27658), 
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4. Νικόλαο Κούκο του Παναγιώτη, δικηγόρο Αθηνών (ΑΜ ΔΣΑ 32029), 

5. Ευθύμιο Ναούμη του Βασιλείου, δικηγόρο Αθηνών (ΑΜ ΔΣΑ 33800), 

6. Δημήτρης Ηλιόπουλος του Γεωργίου, δικηγόρο Αθηνών  (ΑΜ ΔΣΑ 38711), 

7. Αλέξιο Θεοδωρόπουλο του Σωκράτη, δικηγόρο Αθηνών (ΑΜ ΔΣΑ 25898), 

 

τους οποίους και διορίζω πληρεξουσίους, αντιπροσώπους και αντικλήτους μου και τους 

εξουσιοδοτώ όπως, ενεργούντες, από κοινού ή/και χωριστά ο καθένας, επ’ ονόματι και για 

λογαριασμό μου, παραστούν και με εκπροσωπήσουν: 

 

Α.  Έναντι της ασφαλιστικής εταιρείας με επωνυμία ERGO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (στην οποία έχει συγχωνευθεί η Αγροτική Ασφαλιστική Α.Ε.), ή/και 

έναντι οποιουδήποτε τρίτου, προκειμένου να διεκδικήσουν την καταβολή και απόδοση του 

ποσού που μου αναλογεί από το Ομαδικό Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο υπ’ αρ. GR 1066/89 

(ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ) που συνήφθη μεταξύ της Αγροτικής Ασφαλιστικής Α.Ε. και της Αγροτικής 

Τράπεζας της Ελλάδος Α.Τ.Ε. (το Ομαδικό Ασφαλιστήριο), μέχρι τη συμπλήρωση ποσοστού 

100% του κεφαλαίου. 

 

Β.  Ενώπιον κάθε αρμοδίου δικαστηρίου κατά της ως άνω Ασφαλιστικής Εταιρείας, και 

ενώπιον κάθε άλλης αρμόδιας αρχής, Δ.Ο.Υ., διεύθυνσης, τμήματος, επιτροπής, οργάνου και 

γενικά οποιασδήποτε δημόσιας υπηρεσίας και του Ελληνικού Δημοσίου εν γένει απαιτείται, 

ή κρίνουν οι ως άνω εξουσιοδοτούμενοι ότι απαιτείται, για την περαίωση του ως άνω υπό Α 

σκοπού. 

Γ.  Περαιτέρω, για την περαίωση των ως άνω σκοπών, οι ανωτέρω εξουσιοδοτούνται (α) 

να υπογράφουν και υποβάλλουν κάθε απαιτούμενο δικόγραφο ή/και άλλο έγγραφο ή/και 

αίτηση, να λαμβάνουν πιστοποιητικά, να υπογράφουν και καταθέτουν τις αναγκαίες 

αιτήσεις, δικόγραφα, ένδικα βοηθήματα, αγωγές, διοικητικές προσφυγές, υπομνήματα, 

εφέσεις, αναιρέσεις και λοιπά ένδικα μέσα ενώπιον της ως Ασφαλιστικής Επιχείρησης, 

ενώπιον παντός αρμόδιου δικαστηρίου ή άλλης αρχής κατά οποιασδήποτε εκδοθησομένης 

αποφάσεως οποιουδήποτε οργάνου ή δικαστηρίου σχετικής με τους πιο πάνω σκοπούς και 

πάσης φύσεως διαδικαστικά και αποδεικτικά έγγραφα σε σχέση με τις ως άνω υποθέσεις, 

καθώς και να προβαίνουν σε όλες ανεξαιρέτως τις νόμιμες εξώδικες ή δικαστικές 

διαδικαστικές πράξεις και ενέργειες που απαιτούνται σχετικώς, και (β) να παραστούν και με 

εκπροσωπήσουν, έστω και αν οι δίκες διεξαχθούν απολιπομένων των διαδίκων, κατά την 

εκδίκαση, ή σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο, των παραπάνω ενδίκων βοηθημάτων και ενδίκων 

μέσων ενώπιον παντός αρμόδιου δικαστηρίου, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, άλλως να 

συζητηθούν αυτά και χωρίς την παρουσία των πληρεξουσίων μου δικηγόρων, να υποβάλλουν 

και υπογράφουν υπομνήματα, ενστάσεις και κάθε άλλο έγγραφο που θα απαιτηθεί, να 

τρέπουν το αίτημα της αγωγής από καταψηφιστικό σε αναγνωριστικό ή το αντίθετο και εν 

γένει να ενεργήσουν οποιαδήποτε διαδικαστική πράξη χρειασθεί, να υπογράφουν 

συμβιβασμούς για τη συγκεκριμένη υπόθεση και γενικά να ενεργούν κάθε τι που απαιτείται 

για την περάτωση της ανωτέρω εντολής.  
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Δ.  Ακόμη, εξουσιοδοτούνται να κάνουν χρήση της σχετικής εξουσιοδότησης και να 

πράξουν οποιαδήποτε αναγκαία ενέργεια (π.χ. πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης) κρίνουν 

πρόσφορη για την εκπλήρωση της εντολής μου, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στην 

παρούσα. Για τον σκοπό αυτό, να ενεργούν όλα τα νόμιμα, να αιτούνται, υπογράφουν και 

παραλαμβάνουν κάθε αναγκαίο έγγραφο, καθώς επίσης και να εξουσιοδοτούν και διορίζουν 

και άλλους πληρεξούσιους δικηγόρους ή/και ασκούμενους δικηγόρους με τις ίδιες ή 

λιγότερες εντολές και να τις ανακαλούν. Με την παρούσα δηλώνω ότι εγκρίνω και 

αναγνωρίζω όλες τις ως τώρα γενόμενες πράξεις των ως άνω εξουσιοδοτούμενων που 

ενήργησαν από κοινού ή ο καθένας μεμονωμένα στα πλαίσια των παρεχομένων με την 

παρούσα εντολών, ως νόμιμες, έγκυρες, ισχυρές και απρόσβλητες. 

ΙΙ.  Περαιτέρω, παράλληλα με την παρούσα εξουσιοδότηση, της οποίας το γνήσιο της 

υπογραφής θα πρέπει να βεβαιώνεται από αρμόδια Αρχή, σύμφωνα με το νόμο (π.χ. στα 

ΚΕΠ), αναγνωρίζω ότι θα πρέπει να προσκομίσω στην ως άνω Δικηγορική Εταιρεία, πέραν 

της παρούσας εξουσιοδότησης (σε πρωτότυπο) και:  

- συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη τη σύμβαση εντολής (σε πρωτότυπο) που μου έχει 

ήδη παραδοθεί από την Δικηγορική Εταιρεία,  

- φωτοτυπία της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας μου, όταν η ΑΤΕ τέθηκε σε 

εκκαθάριση,  

- φωτοτυπία της πρώτης σελίδας από τη σύμβαση πρόσληψης μου στην Πειραιώς, 

- φωτοτυπία σχετικού παραστατικού της τράπεζας (π.χ. βιβλιαρίου) στο οποίο να 

φαίνεται το ποσό το οποίο έλαβα (περί τις 12.12.2012 ή σε οποιαδήποτε άλλη 

ημερομηνία) από το Ομαδικό Ασφαλιστήριο. 

ΙΙΙ.  Για τη συμμετοχή μου στη διεκδίκηση της καταβολής και απόδοσης του ποσού που 

μου αναλογεί από το Ομαδικό Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, αναγνωρίζω ότι πρέπει να 

προκαταβάλω στη Δικηγορική Εταιρεία το ποσό των εκατόν πενήντα ευρώ (150€) στον 

τραπεζικό λογαριασμό της, υπ’ αριθ. 5102 086809 210 που τηρεί στην Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ  

(IBAN: GR24 0172 1020 0051 0208 6809 210).  Στην καταβολή θα πρέπει να αναγράφεται 

υποχρεωτικά το Ονοματεπώνυμο μου καθώς και η λέξη Ομαδικό Ασφαλιστήριο. 

Διευκρινίζεται ότι το ως άνω ποσό αν επιβαρύνεται με τραπεζικά έξοδα μεταφοράς, αυτά 

βαρύνουν αποκλειστικά και εξολοκλήρου εμένα, ώστε το τελικό/καθαρό ποσό που θα 

καταβάλω στο λογαριασμό της Δικηγορικής Εταιρείας δεν θα υπολείπεται τα 150€.   

IV.  Συμφωνώ κάθε επικοινωνία μου με την ως άνω Δικηγορική Εταιρεία (ΣΑΡΔΕΛΑΣ 

ΛΙΑΡΙΚΟΣ ΠΕΤΣΑ) να γίνεται ως ακολούθως:  

(α) κάθε αποστολή έγχαρτων εγγράφων (συμπεριλαμβανομένων και των ανωτέρω υπό ΙΙ) 

θα γίνεται στην ακόλουθη διεύθυνση : ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 8, Τ.Κ. 11528, 

ΑΘΗΝΑ, ΑΤΤΙΚΗ  
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(β) κάθε άλλη επικοινωνία θα γίνεται (i) στο φαξ 2107296549, (ii) στο email 

office@sardelaslaw.gr , (iii) στο τηλέφωνο 2107296550.  

(γ) υπεύθυνοι επικοινωνίας είναι η κα. Κατερίνα Σπυροπούλου και ο κ. Δημήτρης 

Ηλιόπουλος.  

 Σε περίπτωση αλλαγής κάποιων εκ των ανωτέρω στοιχείων θα ενημερωθώ ανάλογα από τη 

Δικηγορική Εταιρεία. Ομοίως χάριν καλύτερης και ταχύτερης επικοινωνίας και ενημέρωσής 

μου από τη Δικηγορική Εταιρία, σε περίπτωση αλλαγής κάποιων εκ των προσωπικών μου 

στοιχείων ως ανωτέρω, θα ενημερώσω αντίστοιχα τη Δικηγορική Εταιρεία.  

Σημείωση: Ο εξουσιοδοτών πρέπει (α) να συμπληρώσει τα στοιχεία που αναφέρονται στην 

πρώτη σελίδα της παρούσας εξουσιοδότησης, (β) να υπογράψει κάθε σελίδα (όχι  μόνο κάθε 

φύλλο) και (γ) να συμπληρώσει τόπο, ημερομηνία, να υπογράψει, κατωτέρω, και να 

βεβαιώσει το γνήσιο της υπογραφής.  

 

_________________, ________________201.. 

                                                               (Τόπος)                  (Ημερομηνία)    

  Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα 

Βεβαιώνεται το γνήσιο 
της υπογραφής 
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