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ΣΥΛΛΟΓΟΣ    ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ   ΥΠΕΚΑ – ΝΠΔΔ 
Έσλιν 15 & Αμαλιάδος -  11523    ΑΘΗΝΑ    Τηλ. & Fax: 2106431042 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ: www.sypeka.gr   email: syllogosypen@gmail.com 
  

Αθήνα 17-2-2020 

Α.Π.: 52 

 

Θέμα: Εκδίκαση αγωγής ΙΔΑΧ 

   Σας ενημερώνουμε ότι η συζήτηση της αγωγής (στην οποία συμπεριλαμβάνεστε) 

ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών έχει ορισθεί για 16.03.2020 ως εκ τούτου θα πρέπει 

το αργότερο μέχρι τις 10.03.2020 να έχουν υποβληθεί στο σύλλογο τα απαραίτητα 

έγγραφα, προκειμένου να προωθηθούν έγκαιρα στο γραφείο της δικηγόρου κ. Μαργαρίτας 

Παναγοπούλου για την σύνταξη των προτάσεων και την ολοκλήρωση των φακέλων.  

Τα έγγραφα που απαιτούνται είναι: 

1. Αντίγραφο  καταστάσεων μισθοδοσίας του μηνός Ιανουαρίου των ετών 2013 -

2018. 

2. Αντίγραφο αιτήσεως με την οποία ζητήσατε να σας καταβληθούν τα επιδόματα 

Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας 2013-2018 (αίτηση που είχατε υποβάλει προς 

την Δ/νση Οικονομική Διαχείρισης), και 

3. Βεβαίωση προϋπηρεσίας (θα την παραλάβετε μετά από αίτηση σας προς την 

Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών) 

Περαιτέρω, βάση της συμφωνίας το ποσό για την εκδίκαση της αγωγής που πρέπει να 

καταβληθεί ανέρχεται στα 15 ευρώ + ΦΠΑ σύνολο 18,60 ευρώ. 

Η κατάθεση πραγματοποιείται από εσάς: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 

Αρ.λογ: 5050-054722-481 

IBAN: GR32 0172 0500 0050 5005 4722 481  

[με αιτιολογία: Υπουργείο Περιβάλλοντος – ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ – Εκδίκαση Αγωγής] 

και προσκομίζεται στο σύλλογο μαζί με τα απαιτούμενα έγγραφα αντίγραφο της 

κατάθεσης στον ανωτέρω λογαριασμό. 

 

Τέλος, εάν κάποιος από τους εσάς δεν επιθυμεί την εκδίκαση της υποθέσεώς του, 

θα πρέπει να αποστείλει γραπτώς με email [ info@mplawoffice.gr ] ότι εξουσιοδοτεί την 

δικηγόρο κ. Μ. Παναγοπούλου να παραιτηθεί για λογαριασμό του. 
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Διαφορετικά, εάν δεν αποσταλούν ούτε τα δικαιολογητικά ούτε η εντολή προς 

παραίτηση, δεν θα εκπροσωπηθεί στη σχετική δίκη και θα καταδικαστεί στα δικαστικά 

έξοδα του αντιδίκου με την απόφαση που θα εκδοθεί. 

 

Η συγκέντρωση των στοιχείων θα πραγματοποιηθεί από το Δ.Σ. στα γραφεία 

του συλλόγου :    

 

 

 

Πληροφορίες:  

Ευθύμιος Βαζούρας: 6932 484710 - 2106430839 

Μαρία Βλαχάβα: 6932 723262 -2106435913 

 

Παρακαλούμε όσους επιθυμούν να συμμετέχουν να προβούν άμεσα στη συγκέντρωση 

των παραπάνω ζητηθέντων 

 

Δευτέρα 9 Μαρτίου 2020 

Τρίτη 10 Μαρτίου 2020 

από 11:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ 

από 11:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ 

 

Για το Δ.Σ. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΒΑΖΟΥΡΑΣ 

Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

ΜΑΡΙΑ ΒΛΑΧΑΒΑ 


