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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤOΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.
«ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ»
ΘΕΜΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΜΟΡΦΙΑΣ ΡΗΓΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΕΝΤΟΛΗΣ ΓΙΑ
ΤΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ
ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΙΕΤΙΑ
Το Σωματείο μας, κατόπιν της αποδοχής της πρότασης του Δικηγορικού γραφείου Ευμορφίας Ρήγα &
Συνεργατών, που ακολουθεί, για την αναδρομική διεκδίκηση των επιδομάτων εορτών και αδείας, που
περικόπηκαν, ολοσχερώς, με τις διατάξεις του Νόμου 4093/2012 κατόπιν προγενέστερων μειώσεών τους με τις
διατάξεις των μνημονιακών Νόμων (3833/2010, 3845/2010, 4002/2011, 4024/2011), για την τελευταία τριετία,
καλεί όσους εργαζόμενους επιθυμούν να συμμετάσχουν στις αγωγές που θα κατατεθούν, να δηλώσουν
συμμετοχή, υπογράφοντας την σχετική εντολή και δηλώνοντας τα στοιχεία σας (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο,
κατηγορία, ημερομηνία πρόσληψης, τηλέφωνο, διεύθυνση, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ και ΑΔΤ) στα γραφεία του Συλλόγου
Εργαζομένων, κατά τις ημερομηνίες από …/11/2017 έως και …/…./2017, κατά τις ώρες ……….-……. π.μ.


Kατα την υπογραφή της εντολής-εργολαβικού δίκης, στο οποίο αναφέρονται οι ακόλουθοι όροι και
συμφωνίες οι συμμετέχοντες καλούνται να καταβάλουν έκαστος το ποσό των σαράντα (40) ευρώ ως
προκαταβολή δαπανών, το οποίο καλύπτει όλες τις δαπάνες της δικαστικής διεκδίκησης μέχρι και την
τελεσιδικία.



Το ποσοστό δικηγορικής αμοιβής συμφωνήθηκε σε πέντε τοις εκατό (5%) επί του συνολικού (μικτού)
χρηματικού ποσού που θα επιδικασθεί στους εργαζόμενους. Μειωμένη δικηγορική αμοιβή εκ ποσοστού τρία
τοις εκατό (3%) ισχύει σε περίπτωση καταβολής της διεκδικούμενης αξιώσεως, με δικαστικό συμβιβασμό ή
με νομοθετική ρύθμιση, εάν

αυτά επέλθουν μετά την άσκηση των αγωγών π ρ ί ν από την έκδοση

δικαστικών αποφάσεων. Σε περίπτωση μη επιτυχούς εκβάσεως των δικών, δεν οφείλεται δικηγορική
αμοιβή.


Οι αγωγές θα είναι ομαδικές μέχρι του προβλεπομένου από τον ισχύοντα νόμο ορίου (ισχύον όριο: έως 50
εντολείς ανα αγωγή ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων).



Σε περίπτωση άσκησης έφεσης εκ μέρους μας, οι εντολείς υπάλληλοι με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου που
υπάγονται στα Διοικητικά Δικαστήρια, βαρύνονται με το εκάστοτε ισχύον ποσό του παραβόλου Δημοσίου για την
άσκησή της (75 ευρώ σύμφωνα με το άρθρο 277 Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας).

Το δικηγορικό γραφείο «Ευμορφία Ρήγα & Συνεργάτες» έχει πολυετή εμπειρία στη διεκδίκηση μισθολογικών
παροχών και για τη συγκεκριμένη δικαστική διεκδίκηση και, μέχρι σήμερα, έχει επιτύχει την έκδοση
πολυάριθμων θετικών αποφάσεων υπέρ υπαλλήλων ΝΠΔΔ και ΟΤΑ (μεταξύ των οποίων και ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΕΣ).
Επισημαίνεται ότι την αντισυνταγματικότητα των ανωτέρω διατάξεων έχει δεχθεί η Ολομέλεια του Συμβουλίου
της Επικρατείας (2287/2015 απόφαση) για τους συνταξιούχους αλλά και πρόσφατα, με την υπ’ αριθμ. 1198/2017
απόφαση ΣτΕ για τους καθηγητές των ΤΕΙ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΟΥΔΑΣ
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