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ΠΡΟΣ: 
Μέλη Ένωσης 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

---------------*--------------- 

 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης γνωστοποιεί στα μέλη την 

έναρξη της συνεργασίας με τα Δικηγορικά Γραφεία: 

 

Παναγιώτης Βακόπουλος, Μενέλαος Τζέλης & Συνεργάτες 
Πτολεμαίων 2 - 52100, Καστοριά 

2467082820 - 2467024397 - 2467023000 - 2467023006 
 

 Τα Δικηγορικά Γραφεία στεγάζονται στον πρώτο όροφο της οδού 

Πτολεμαίων, αριθμός 2 (πεζόδρομος). Διαθέτουν συνολικά τέσσερις 

Δικηγόρους, ενώ στις ίδιες εγκαταστάσεις λειτουργεί αυτοτελές 

Συμβολαιογραφείο.  

 Στα πλαίσια της συνεργασίας αυτής, πέρα από τα προνόμια προς 

την ίδια την Ένωση, η τελευταία εξασφάλισε για τα μέλη της τις εξής 

παροχές: 
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ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ: 

(H Ένωση αναλαμβάνει υπό προϋποθέσεις να καλύψει μέρος των 

εξόδων των υποθέσεων που συνδέονται με υπηρεσιακά ζητήματα. 

Παρακαλείστε ανά περίπτωση να απευθύνεστε πρώτα στο Σωματείο) 

 Παροχή Κόστος 

 
 
1 

Υπεράσπιση αστυνομικού υπαλλήλου – μέλους της Ένωσης 
σε ποινικά Δικαστήρια για κατηγορίες που αναφέρονται σε 
παράβαση ποινικών διατάξεων συνδεδεμένων με την 
άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας. Η 
υπεράσπιση αφορά και σε ποινικά αδικήματα της τροχαίας 
κυκλοφορίας, εφόσον ο υπάλληλος οδηγεί υπηρεσιακό 
όχημα. Αυτοπρόσωπη παρουσία μας του συνεργαζόμενου 
Δικηγόρου στο Δικαστήριο. * 

 
Σύμφωνα με τον πίνακα 
του Παραρτήματος Ι του 

Ν. 4194/2013 
(ελάχιστες αμοιβές) 

 
 
2 

Υπεράσπιση εννόμων συμφερόντων του υπαλλήλου – 
μέλους της Ένωσης, στις εργασιακές του σχέσεις και 
ενδεικτικά για τις περιπτώσεις: αποζημίωσης από ατύχημα, 
δυσμενούς μετάθεσης, κατά παράβαση της νομοθεσίας περί 
μεταθέσεων, παραβίασης δικαιωμάτων αδείας, 
συστηματικής παραβίασης ωραρίου εργασίας κτλ. 
Αυτοπρόσωπη παρουσία μας του συνεργαζόμενου 
Δικηγόρου στο Δικαστήριο. * 

 
Σύμφωνα με τον πίνακα 
του Παραρτήματος Ι του 

Ν. 4194/2013 
(ελάχιστες αμοιβές) 

 
3 

Υποβολή μήνυσης σε περιπτώσεις ψευδούς καταμήνυσης σε 
βάρος του υπαλλήλου – μέλους της Ένωσης, άρρηκτα 
συνδεδεμένης με την άσκηση της επαγγελματικής του 
δραστηριότητας. * 

 
40 € κατ’ αποκοπή 

 
 
4 

Λοιπές δικαστικές ενέργειες κάθε είδους, για λογαριασμό 
μελών της Ένωσης, όταν πρόκειται για υπηρεσιακά 
ζητήματα. Αυτοπρόσωπη παρουσία μας του συνεργαζόμενου 
Δικηγόρου στο Δικαστήριο. * 

Σύμφωνα με τον πίνακα 
του Παραρτήματος Ι του 

Ν. 4194/2013 
(ελάχιστες αμοιβές) 

 

 
5 

Σύνταξη αναφορών, υπομνημάτων και απολογιών, για 
υπηρεσιακά ζητήματα, σε περιπτώσεις ΕΔΕ, ή παραπομπής 
σε πειθαρχικό όργανο. 
 

 
20 € κατ’ αποκοπή 

  

*: Οι δικαστικές ενέργειες ενώπιον δικαστηρίων εκτός Δυτικής Μακεδονίας επιβαρύνονται με τα 

ελάχιστα έξοδα οδοιπορικών. Το κόστος αφορά αποκλειστικά τη δικηγορική αμοιβή και όχι 

αμοιβές τρίτων επαγγελματιών που ενδέχεται να εμπλακούν (δικαστικών επιμελητών κτλ), ή 

συνδεδεμένα έξοδα Δημοσίου (παράβολα κλπ). 
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 ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΗΛΑΔΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

ΠΟΥ ΑΝΑΚΥΠΤΟΥΝ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: 

 

 
1 

Δωρεάν νομική συμβουλή (1 ώρα, κατόπιν ραντεβού) για τις ιδιωτικές υποθέσεις των 
μελών της Ένωσης, οποιασδήποτε φύσης (αστικής, ποινικής, διοικητικής, κτλ). Κατόπιν 
αυτού, εφόσον απαιτηθούν περαιτέρω δικαστικές ή εξωδικαστικές ενέργειες, ειδική 
συμφωνία κατά την οποία θα λαμβάνεται υπόψη η συνεργασία με την Ένωση, με τη 
μορφή έκπτωσης. Για τον ορισμό του ραντεβού, πρέπει να δηλώνεται η ιδιότητα σας ως 
μελών της Ένωσης. 

 
2 

Δωρεάν έρευνα και έλεγχος τίτλων ιδιοκτησίας, σε περίπτωση που ανατεθούν και 
πραγματοποιηθούν συμβολαιογραφικές πράξεις για λογαριασμό μελών της Ένωσης, 
συζύγων τους και συγγενών τους πρώτου βαθμού στο συστεγαζόμενο 
Συμβολαιογραφείο. Για τις περιπτώσεις αυτές και πάλι θα πρέπει να γίνεται επίκληση της 
ιδιότητάς σας κατά την επαφή σας με το Δικηγόρο. 

 

 Για περαιτέρω διευκρινίσεις, παρακαλούμε όπως απευθύνεστε 

στο Διοικητικό Συμβούλιο. 

 

Για το Δ.Σ. 

 

Ο Πρόεδρος 

 

Θωμάς Νάτσης 

Ο Αντιπρόεδρος 

 

Θεόδωρος Ρόμπος 

 


