ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΩ ΕΣΦΑΛΜΕΝΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ

ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΑΘΕΣΕΩΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΕΩΣ ΔΙΚΗΣ
----------------------------------------------------------------------------------------Στα Ιωάννινα σήμερα, την …./11/2017, οι κατωτέρω υπογραφόμενοι υπάλληλοι
του

Ν.Π.Δ.Δ.

με

την

επωνυμία

«ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ

ΓΕΝΙΚΟ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», εξουσιοδοτούν και νομιμοποιούν ανέκκλητα
με την

παρούσα

τις Δικηγόρους Αθηνών: 1. ΡΗΓΑ ΕΥΜΟΡΦΙΑ και 2.

ΑΚΡΙΒΗ-ΕΛΕΝΗ ΓΚΟΤΣΗ, όπως : Α. Αναλάβουν, (μετά συνεργατών
Δικηγόρων της επιλογής τους), την διεκπεραίωση της αναδρομικής δικαστικής
διεκδικήσεως των επιδομάτων εορτών και αδείας που περικόπηκαν με τις
διατάξεις του Νόμου 4093/2012 αλλά και με τις προγενέστερες διατάξεις των
μνημονιακών Νόμων (3833/2010, 3845/2010, 4002/2011, 4024/2011), από
1/1/2015 μέχρι σήμερα, ενεργώντας κατά την εύλογη κρίση και εμπειρία τους
για την επιτυχή έκβαση της ανωτέρω διεκδικήσεως.
Β. Η συνολική αμοιβή των ανωτέρω εντολοδόχων Δικηγόρων και των
συνεργατών τους για τις εν γένει ενέργειες και προσπάθειές τους, (που θ’
απαιτηθούν για την επιτυχή εξέλιξη της διδομένης εντολής), συμφωνείται σε
ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί του συνολικού (μικτού) χρηματικού ποσού
που θα επιδικασθεί στους εργαζόμενους από την, εν λόγω, δικαστική διεκδίκηση.
Γ. Μειωμένη αμοιβή εκ ποσοστού τρία τοις εκατό (3%) επί των
επιδικασθέντων, θα οφείλεται στις εντολοδόχους Δικηγόρους και τους συνεργάτες
τους σε περίπτωση καταβολής της διεκδικούμενης αξιώσεως, με δικαστικό
συμβιβασμό ή με νομοθετική ρύθμιση, ε ά ν αυτά επέλθουν μετά την άσκηση των
αγωγών π ρ ί ν από την έκδοση δικαστικών αποφάσεων.
Δ. Σε περίπτωση τελεσίδικης απορρίψεως των ασκηθησομένων αγωγών και
μη επιτυχούς εκβάσεως των δικών, ουδεμία αμοιβή θα δικαιούνται οι εντολοδόχοι
Δικηγόροι και οι συνεργάτες τους. Σε περίπτωση άσκησης έφεσης οι εντολείς
βαρύνονται με το ποσό του παραβόλου άσκησής της.
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Ε. Οι κατωτέρω υπογραφόμενοι υπάλληλοι, συμφωνούν και αποδέχονται
ανέκκλητα όπως αναλάβουν, εξ’ ολοκλήρου, την κάλυψη της συνολικής
χρηματικής δαπάνης η οποία θα απαιτηθεί για την δικαστική διεκπεραίωση της
ανωτέρω διεκδικήσεως μέχρι του ποσού των σαράντα (40) ΕΥΡΩ έκαστος//εκάστη.
ΣΤ. Επίσης,

εξουσιοδοτούν, ανέκκλητα, τις ανωτέρω Δικηγόρους, όπως

προβαίνουν, από κοινού ή χωριστά, σε κάθε ενέργεια για την είσπραξη των
οφειλομένων, από κάθε αρμόδια Αρχή, Δημόσιο Ταμείο ή Τράπεζα, ενεργώντας
κατά την κρίση τους. Μεταξύ των ενεργειών αυτών, συμπεριλαμβάνεται η
διαδικασία αναγκαστικής εκτελέσεως κατά του οφειλέτη ή εις χείρας τρίτου. Επίσης,
εξουσιοδοτούν ανέκκλητα τις ανωτέρω Δικηγόρους για την

είσπραξη για

λογαριασμό τους των ποσών που θα καταβληθούν ή κατασχεθούν, από κάθε
αρμόδια Αρχή, Δημόσιο Ταμείο ή Τράπεζα.

Οι εντολείς, δεν δύνανται να

προβαίνουν στις ανωτέρω ενέργειες και σε οποιασδήποτε μορφής συμβιβασμό με
τον αντίδικο και υπόχρεο προς πληρωμή, (π.χ μείωση ποσού τόκων, τμηματική
καταβολή κλπ) χωρίς την έγγραφη συμφωνία των πληρεξουσίων Δικηγόρων. Σε
όλες τις ανωτέρω ενέργειες, δύνανται να προβαίνουν μόνο οι εντολοδόχοι
Δικηγόροι.
Ζ.

Δίνουν την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στις ανωτέρω

εντολοδόχους Δικηγόρους, καθιστώντας τους, από τώρα, αντικλήτους και
δεκτικές πάσης καταβολής, καθώς και εισπράξεως του ποσοστού αμοιβής των,
όπως αυτή ανωτέρω καθορίστηκε και συμφωνήθηκε και το οποίο ποσοστό τους
εκχωρούν, παρέχοντάς τους, τη δυνατότητα να αναγγείλουν, κατά την κρίση τους,
στον κοινό οφειλέτη τους, την εκχώρηση αυτή. Παράλληλα και μέχρι εξοφλήσεως
της αμοιβής των δικηγόρων, οι εντολείς ευθύνονται εξ ιδίων για το, ως άνω,
ποσοστό αμοιβής.
Η. Συμφωνούν και γίνεται δεκτό ότι οι ένδικες αγωγές θα είναι ομαδικές μέχρι του
προβλεπομένου από τον ισχύοντα νόμο ορίου.
Θ. Αποδέχονται ν’ ακολουθούν επακριβώς τις οδηγίες των εντολοδόχων Δικηγόρων, σχετικά με την

ανατεθείσα υπόθεση και να τους εφοδιάζουν, με τα απαραίτητα έγγραφα παραστατικά, στοιχεία και
βεβαιώσεις πού θα ζητούν.
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Ι. Όλες τις ανωτέρω υποχρεώσεις τους, (είτε προς τους πληρεξουσίους Δικηγόρους τους,
είτε προς το Δημόσιο Ταμείο ή άλλη Δημόσια ή Δικαστική Αρχή ή Υπηρεσία), οι
συμβαλλόμενοι υπάλληλοι συμφωνούν και αποδέχονται όπως διεκπεραιώνουν.
ΟΙ ΕΝΤΟΛΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-

ΗΜ/ΝΙΑ

ΤΗΛ.

ΑΔΤ/

Και Πατρώνυμο

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ/

ΠΡ/ΨΗΣ

ΕΠ/ΝΙΑΣ

ΑΦΜ-

ΣΧΕΣΗ

(και τυχόν

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Δ.Ο.Υ.

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

μεταβολές )

(ΜΟΝ ή ΙΔΑΧ)
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ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-

ΗΜ/ΝΙΑ

ΤΗΛ.

ΑΔΤ/

Και Πατρώνυμο

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ/

ΠΡ/ΨΗΣ

ΕΠ/ΝΙΑΣ

ΑΦΜ-

ΣΧΕΣΗ

(και τυχόν

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Δ.Ο.Υ.

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

μεταβολές )

(ΜΟΝ ή ΙΔΑΧ)
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ΥΠΟΓΡΑΦΗ
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