
Όροι συναλλαγής της υπηρεσίας Ηλεκτρονική Εντολή και Πληρωμή Δικηγορικής 
Αμοιβής 

 

Η δικηγορική εταιρεία «ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, Δικηγορική Εταιρεία», 

η οποία εδρεύει στην οδό Κουμπάρη 4, Αθήνα 106 74 με ΑΜ ΔΣΑ 80137, ΑΦΜ 

998621396 της Δ’ Δ.Ο.Υ. Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Διευθύνοντα 

Εταίρο της Χάρη Αθ. Οικονομόπουλο (εφεξής «Δικηγορική Εταιρεία»), δημιούργησε 

την υπηρεσία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕ ΚΑΡΤΑ» (στο 

εξής «Υπηρεσία») για την πληρωμή δικηγορικών αμοιβών Πελατών/Εντολέων της, 

μέσω της ιστοσελίδας της με τη χρήση οποιασδήποτε πιστωτικής, χρεωστικής ή 

προπληρωμένης κάρτας Visa ή MasterCard έκδοσης οποιασδήποτε Τράπεζας που 

λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή αλλού. 

 

Η υποστήριξη παρέχεται μέσω ειδικής υπηρεσίας («Εφαρμογή ePOS») μέσω Pay pal 

(«Πάροχος»). 

 

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Η χρήση της Υπηρεσίας διέπεται από τους 

παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους οι χρήστες καλούνται, 

αφού διαβάσουν προσεκτικά και συμφωνήσουν, να τους αποδεχτούν 

ανεπιφύλαχτα, σημειώνοντας πάνω στην επιλογή «Αποδέχομαι τους Όρους 

Συναλλαγής». Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους και 

τις προϋποθέσεις συνολικά, ακόμη και εάν επιθυμεί την χορήγηση εντολής 

μετά από τροποποίηση του περιεχομένου ή του λεκτικού της εντολής, δεν 

δύναται να προβεί στη χρήση της εν λόγω Υπηρεσίας.  

 

2. OΡΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ: ΜΑΖΙΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ KATA “STEM HEALTH” K.Α 

 

O/H ……………………….. ……………………………………………,  

του …………. , …………… , κάτοικος…………………., οδός ……………………. αρ. …., με ΑΔΤ 
………………… εκδόσεως …………….. και ΑΦΜ ……………………. της ΔΟΥ ……………….: 



1. Αναθέτω προς τη Δικηγορική Εταιρεία με την επωνυμία «Οικονομόπουλος & 
Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία» (ΑΜ ΔΣΑ 80137), με έδρα την Αθήνα, οδός 
Κουμπάρη 4 και ΑΦΜ 998621396, Δ Δ.Ο.Υ. Αθηνών («η Δικηγορική Εταιρεία») ην 
εντολή της νομικής εκπροσώπησής μου έναντι της εταιρείας με την επωνυμία 
«ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
και τον διακριτικό τίτλο «STEM-HEALTH HELLAS S.A» (εφεξής «STEM HEALTH»)  και/ή 
των μετόχων και/ή διευθυντών και/ή προστηθέντων της καθώς και έναντι 
οιασδήποτε εκ των εταιρειών και/ή των μετόχων και/ή διευθυντών και/ή 
προστηθέντων  του Ομίλου ΥΓΕΙΑ και/ή και παντός άλλου τυχόν 
υπευθύνου/συνυπαίτιου, για την εκπλήρωση των συμβατικών και οιωνδήποτε 
άλλων τυχόν εκ του νόμου υποχρεώσεων έχει αναλάβει ή βαρύνουν τη STEM 
HEALTH έναντί μου, σχετικά με την φύλαξη και ασφαλή διατήρηση των βλαστικών 
κυττάρων του/ων τέκνου/ων μου, 

 ·  ………………………………. ……………( γένος Α/Θ, ημ. γενν. ……………………) 
 ·  ………………………………. ……………(γένοςΑ/Θ, ημ.γενν ………………………) 
 ·  ………………………………. ……………(γένοςΑ/Θ, ημ.γενν ………………………)  

σύμφωνα με τους όρους σύμβασης που ρητά δηλώνω ότι έχω υπογράψει με την 
STEM HEALTH. Ειδικότερα αναθέτω προς τη Δικηγορική Εταιρεία την εντολή της 
νομικής επιμέλειας και του εν γένει, κατ αρχήν, εξωδικαστικού χειρισμού της ως άνω 
διαφοράς, με δυνατότητα κατάθεσης οιασδήποτε αίτησης και/ή προσφυγής ενώπιον 
κάθε κατα την κρίση σας αρμόδιας διοικητικής και/ή δικαστικής αρχής και/ή ιδιώτη 
/ εταιρείας  κρίνετε πρόσφορο, και σας εξουσιοδοτώ να προβείτε σε κάθε 
απαιτούμενη ενέργεια προκειμένου, κατά το δυνατόν: 

Α) τα βλαστοκύτταρα και οι μονάδες ομφαλοπλακουντιακού αίματος του/των 
ανωτέρω τέκνου/ων μου που παραδόθηκαν προς κρυοσυντήρηση και φύλαξη στην 
«τράπεζα γενετικού υλικού» Stem Health Hellas A.E σύμφωνα με τους όρους της 
υπογεγραμμένης σύμβασης, όπως μέχρι σήμερα έχει τυχόν τροποοιηθεί και ισχύει, 
να εξακολουθήσουν να φυλάσσονται με ασφάλεια στις εγκαταστάσεις του ΟΜΙΛΟΥ 
ΥΓΕΙΑ μέχρι την εξεύρεση οριστικής και αξιόπιστης λύσης και μετά το «κλείσιμο» της 
STEM HEALTH, 

Β) η σχετική φύλαξη αφενός να πραγματοποιηθεί από τον οιονδήποτε διάδοχο της 
STEM HEALTH με εχέγγυα αξιοπιστίας και ασφάλειας τουλάχιστον αντίστοιχα με 
αυτά του ΟΜΙΛΟΥ ΥΓΕΙΑ μέχρι τη λήξη κάθε σύμβασης, αφετέρου να ολοκληρωθεί 
σύμφωνα με τις υπογραφείσες και προπληρωθείσες συμβάσεις, χωρίς καμία 
περαιτέρω επιβάρυνσή μου, 



Γ) να σχεδιαστεί η εξασφάλιση αξιόπιστης και ασφαλούς διαδικασίας ελέγχου, 
παραλαβής και μεταφοράς του γενετικού υλικού του/των τέκνου/ων μου σε 
οιαδήποτε άλλη τράπεζα τυχόν ζητήσω με δικές μου δαπάνες και ευθύνη και με 
ρητή επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός μου. Το κόστος για τη συμμετοχή μου 
στη συγκεκριμένη υπό Γ) διαδικασία, το οποίο δεν καλύπτεται από τα €50 συν ΦΠΑ 
και  θα με βαρύνει εφόσον και μόνο: i) χορηγήσω την παρούσα εντολή, ii) δηλώσω 
συμμετοχή στην ειδική  διαδικασία μεταφοράς με email στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση stemcelltransfer@ikonomopoulos.gr ή μέσω της ιστοσελίδας σας 
www.ikonomopoulos.gr και iii) το προεγκρίνω είτε ηλεκτρονικά, είτε εγγράφως. 

2. Έναντι του συγκεκριμένου έργου (υπό Α και Β ανωτέρω) συμφωνώ να σας 
καταβάλλω ως άπαξ οφειλόμενη και προκαταβαλλόμενη αμοιβή, έξοδα ανάληψης 
της ανωτέρω εντολής εκπροσώπησής μου ως δικηγόρων και διενέργειας κάθε κατά 
την κρίση σας πρόσφορης εξωδικαστικής και δικαστικής ενέργειας το ποσό των 
Πενήντα Ευρώ (€50) πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι συνολικό ποσό Εξήντα Δύο Ευρώ (€ 62) 
ANA ΠΑΙΔΙ αναγνωρίζοντας ότι η σχετική εντολή ενεργοποιείται με την ηλεκτρονική 
αποδοχή της παρούσας εντολής συμπληρωμένης και ηλεκτρονικά ενεργοποιουμένης 
από εμένα για κάθε τέκνο μου. 

Εκτός από την παραπάνω άπαξ προκαταβαλλόμενη αμοιβή, η οποία σε περίπτωση 
ύστερης ανάκλησης της εντολής δεν επιστρέφεται και για την οποία θα εκδοθεί το 
οφειλόμενο φορολογικό παραστατικό όπως ο νόμος προβλέπει, δεν βαρύνομαι με 
οιαδήποτε άλλη αμοιβή ή δαπάνη σας για την παρούσα ή οιαδήποτε άλλη ή, τυχόν, 
πρόσθετη εντολή χωρίς προηγούμενη έγγραφη ενημέρωσή μου και έγγραφη 
αποδοχή της. Επιπλέον, σας εξουσιοδοτώ ρητά ώστε το ανωτέρω καθώς και κάθε, 
τυχόν, άλλο ποσό, τυχόν, αποδεχθώ /καταβάλω στην πορεία της υπόθεσης για 
οιαδήποτε άλλη υπηρεσία, τυχόν, ζητήσω, να το αναζητήσετε για να επιστραφεί σε 
εμένα από κάθε υπεύθυνο. 

3. Ρητά δηλώνω ότι η παρούσα περιλαμβάνει το σύνολο των οικονομικών όρων και 
υποχρεώσεων που αναλαμβάνω έναντί σας και δεν αποδέχομαι/δεσμεύομαι από 
οιαδήποτε άλλη τιμολογιακή πρακτική σας. Έλαβα επίσης γνώση ότι η παρούσα 
εντολή,  η πληρωμή της αμοιβής της οποίας συνιστά πλήρη και ανεπιφύλακτη 
αποδοχή της,  είναι ελεύθερα ανακλητή από εμένα οποτεδήποτε εγγράφως με 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
stemhealthparents@ikonomopoulos.gr ή μέσω φαξ το +30 210 3641806. 



3. ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ:                      

Η Δικηγορική Εταιρεία δεν συλλέγει ούτε αποθηκεύει και εν γένει δεν 

επεξεργάζεται σε οποιοδήποτε στάδιο της εκτέλεσης της πληρωμής στοιχεία 

απαραίτητα για την εκτέλεση της πληρωμής (π.χ. στοιχεία 

πιστωτικών/χρεωστικών καρτών) ούτε και αναμιγνύεται με οποιοδήποτε 

τρόπο στην εκτέλεση της πληρωμής. Για οποιαδήποτε αμφισβήτηση ή και 

ερώτηση σχετικά με χρεώσεις στην πιστωτική/χρεωστική τους κάρτα, οι 

χρήστες θα πρέπει αντίστοιχα να απευθύνονται απευθείας στις τράπεζες.  

 

Η Δικηγορική Εταιρεία δεν επεξεργάζεται στοιχεία από τα οποία προκύπτει η 

ταυτότητα χρηστών άλλων από χρήστε που ρητά δηλώνουν την ταυτότητά 

τους και τα στοιχεία τους για την παροχή της Εντολής.  

 

Η Δικηγορική Εταιρεία λαμβάνει από τον Πάροχο τα στοιχεία της 

συναλλαγής ( Κωδικό Ηλεκτρονικής Πληρωμής, αριθμό συναλλαγής και ποσό 

πληρωμής), τα οποία επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί αποκλειστικά για το 

σκοπό της εκτέλεσης της εντολής. Τα υπόψη στοιχεία δεν ανακοινώνονται 

ούτε μεταδίδονται από την Δικηγορική Εταιρεία σε οποιονδήποτε τρίτο, 

εκτός από τις ανωτέρω συνεργαζόμενες τράπεζες. Εφόσον ο χρήστης 

επιλέγει την πληρωμή του λογαριασμού του μέσω της Υπηρεσίας, εγκρίνει 

τηνεν λόγω μετάδοση.  

 

4. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ: Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι όροι και οι εφαρμοστέες 

διατάξεις του Ελληνικού δικαίου (Ν. 2472/97 περί προστασίας προσωπικών 

δεδομένων, όπως έχει τροποποιηθεί με το Ν.4139/2013). Kάθε διαφορά 

σχετικά με την παρούσα υπόκειται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των 

δικαστηρίων της Αθήνας, αφού προηγουμένως προηγηθεί, υποχρεωτικά, 

προσπάθεια διαμεσολάβησης.  

 

5. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ: Η Δικηγορική Εταιρεια, δεν φέρει οποιαδήποτε 

ευθύνη για τυχόν αδυναμία πρόσβασης των χρηστών στην Υπηρεσία. Η 

Δικηγορική Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα προσωρινής ή οριστικής διακοπής 



της Υπηρεσίας με ή/και χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες λόγω 

αναβάθμισης ή συντήρησης της Υπηρεσίας ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο.  

 

6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ:  Οι χρήστες αποδέχονται και συμφωνούν ότι θα 

κάνουν σύννομη και σύμφωνη με τους παρόντες όρους χρήσης της 

Υπηρεσίας. Συγκεκριμένα:  

 

1. Δεν θα χρησιμοποιούν οι ίδιοι και δεν θα επιτρέπουν σε τρίτους να 

χρησιμοποιούν την Υπηρεσία για ανήθικους ή παράνομους σκοπούς.  

 

2. Δεν θα παραπλανήσουν οποιονδήποτε ως προς την προέλευση του περιεχομένου 

της Υπηρεσίας, ζημιώσουν με οποιονδήποτε τρόπο τη φήμη της Δικηγορικής 

Εταιρείας, εταίρων, συνεργατών της ή και τρίτων.  

 

3. Δεν θα μεταδώσουν με οποιοδήποτε τρόπο ή αποκτήσουν πρόσβαση σε 

περιεχόμενο που είτε παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων είτε προσβάλλει 

την προσωπικότητα τρίτων είτε παρενοχλεί με οποιονδήποτε τρόπο τα ατομικά και 

κοινωνικά δικαιώματα τρίτων είτε έρχεται, με οποιονδήποτε τρόπο, σε αντίθεση με 

το νόμο.  

 

4. Δεν θα εγκαταστήσουν ούτε θα προωθήσουν με οποιονδήποτε τρόπο, 

οποιουδήποτε είδους μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή μη ζητηθέντα από τον 

παραλήπτη ηλεκτρονικά μηνύματα (spam), αλυσιδωτές επιστολές, συστήματα 

πυραμίδων και οποιαδήποτε άλλη μορφής ανεπιθύμητης προώθησης 

περιεχομένου).  

 

5. Δεν θα αποκαλύψουν πληροφορίες που περιέχουν προσωπικά δεδομένα.  

 

6. Δεν θα προβούν σε ηθελημένη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας.  

Σε περίπτωση που οι χρήστες δεν τηρούν οποιαδήποτε από τις νόμιμες ή 

συμβατικές τους υποχρεώσεις, η Δικηγορική Εταιρεία επιφυλάσσεται για την 

άσκηση οιουδήποτε νομίμου δικαιώματός της.  



 

7. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: Η Δικηγορική Εταιρεία δικαιούται να 

τροποποιεί οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση τους παρόντες Όρους 

Συναλλαγής, υπό τον όρο ότι θα ενημερώνει σχετικά το παρόν κείμενο 

αναφορικά με την εκάστοτε προσθήκη ή τροποποίηση και η εκάστοτε 

προσθήκη ή τροποποίηση δεν θα αφορά εντολείς που έχουν ήδη 

ολοκληρώσει την διαιδικασία ανάθεσης εντολής και έχουν εξοφλήσει το 

σχετικό αντίτιμο.  

 

8. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Για κάθε διευκρίνιση σχετική με την Υπηρεσία, οι χρήστες 

μπορούν να απευθύνονται στο 211 1893800  ή με μήνυμα ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου στην διεύθυνση eposservice@ikonomopoulos.gr. 

 

9. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ: Mε την αποδοχή του παρόντος και τη διενέργεια της 

σχετικής ηλεκτρονικής πληρωμής οι χρήστες καθίστανται εντολείς οι οποίοι 

αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τα όσα στην παρούσα αναφέρονται. 

Η επιβεβαίωση της εντολής ρητά δηλώνει την πλήρη κατανόηση και 

αποδοχή κάθε όρου του παρόντος κειμένου, καθώς κάθε ένας όρος του 

παρόντος θεωρείται από τη Δικηγορική Εταιρεία ως ουσιώδης. Λόγω της 

συλλογικής και μαζικής φύσεως της εντολής με την χορήγησή της οι εντολείς 

αποδέχονται ότι η υποχρέωση ενημέρωσης της Δικηγορικής Εταιρείας ως 

προς αυτούς εξαντλείται με την ανάρτησηκ άθε σχετικής ενημέρωσης στα 

ηλεκτρονικά μέσα της και, ιδιαίτερα, στην ιστοσελίδα της στη διεύθυνση 

www.ikonomopoulos.gr . 

 

10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ: Είναι η ημερομηνία κατα την 

οποία ο χρήστης, με την ηλεκτρονική αποδοχή των όρων της παρούσας και 

την εκτέλεση της σχετικής πληρωμής καθίσταται εντολέας της Δικηγορικής 

Εταιρείας αποκλειστικά και μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις 

πρoϋποθέσεις της παρούσας εντολής 

 



Έκδοση 1η,  

(Αθήνα 3 Ιουλίου 2017) 

 

Για την Οικονομόπουλος και Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία 

 

Χάρης Οικονομόπουλος 

Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο και το ΣτΕ 

Διευθύνων Εταίρος 

 



 


