ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΗΣ-ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ
Στην

……………………..

σήμερα

την

…………./………/2018

οι

κατωτέρω υπογράφοντες αφενός α) ……………………………………………..
………………………
…………………,

του

……………..,

αρ……………,

ΑΔΤ

κάτοικος

…………….,οδός

…………………,

εκδόσεως

………………… ΑΦΜ …………………….. Δ.Ο.Υ., που θα αποκαλείται εφεξής
χάριν συντομίας «ο εντολέας» και

β) η Δικηγόρος Αθηνών Μαρία –

Μαγδαληνή Τσίπρα, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ.11
(ΑΜΔΣΑ 21969) και θα αποκαλείται εφεξής χάριν συντομίας «Η εντολοδόχος»
συμφώνησαν συνομολόγησαν και συναποδέχτηκαν τα κάτωθι:
1.

Ο

πρώτος

των

συμβαλλομένων

είναι…………………………,

υπηρετών στ.. ………………………… Υπό την ιδιότητα του αυτή, έχει υποστεί
τις ολοσχερείς περικοπές των επιδομάτων χώρων Πάσχα, Χριστουγέννων και
επιδόματος κανονικής Αδείας, δυνάμει των διατάξεων του ν. 4093/2012 από
την 1-1-2013. Ήδη δια της παρούσας ο εντολέας αναθέτει στην ως άνω
Δικηγόρο, όπως αυτής, μόνη ή με τους

συνεργάτες αυτής, επιδιώξει

δικαστικώς ή εξωδίκως την αναδρομική καταβολή των εν λόγω περικοπέντων.
2. Την διεκπεραίωση της ως υποθέσεως αναλαμβάνει ο Εντολοδόχος
υπό τους εξής όρους, οι οποίοι γίνονται αποδεκτοί από κοινού από
αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη, συγκεκριμένα:
α) Ο εντολέας αναλαμβάνει την υποχρέωση, όπως καταβάλλει την
κάλυψη της δικαστικής δαπάνης για την δικαστική διεκπεραίωση της ως άνω
διεκδικήσεως μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης, η οποία υπολογίζεται
στο ποσό των είκοσι πέντε ευρώ (25 €) κατ’ άτομο. Η ως άνω δικαστική
δαπάνη αφορά σε άσκηση ομαδικών, αναγνωριστικών αγωγών μέχρι 49
άτομα ανά αγωγή. Διευκρινίζεται, ότι η υφιστάμενη κατά την σύνταξη του
παρόντος νομολογία, δέχεται την διετή παραγραφή των ως άνω αξιώσεων.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ YΠΑΛΛΗΛΟΥ

Στα ως άνω έξοδα δεν περιλαμβάνονται παράβολα και λοιπά τέλη, που
κατατίθενται στο Δημόσιο Ταμείο και τα οποία καταβάλλονται από τον
εντολέα.
β) Σε περίπτωση επιτυχούς εκβάσεως της παρούσας υποθέσεως, καθ’
οιονδήποτε τρόπο, η εντολοδόχος θα λάβει από τον ως άνω Εντολέα της για
αμοιβή της ποσοστό 2% επί του επιδικασθέντος χρηματικού ποσού
πλέον

Φ.Π.Α.

Το

παρόν

αποτελεί

πλήρη

απόδειξη

προς

τούτο,

απαγορευμένου οιουδήποτε άλλου αποδεικτικού μέσου. Σε περίπτωση
αποτυχίας δίκης ο εντολοδόχος δεν θα λάβει ουδεμία αμοιβή.
3) Δεν επιτρέπεται στον εντολέα να συμβιβασθεί ή καθ’ οιονδήποτε
τρόπο προβεί σε κατάργηση της δίκης, χωρίς τη σύμπραξη και έγγραφη
συναίνεση της εντολοδόχου. Ο εντολέας προς εκτέλεση της παρούσας
εντολής του εκχωρεί και μεταβιβάζει δια του παρόντος στην εντολοδόχο το
ανωτέρω ποσό σε περίπτωση ευδοκίμησης της υπόθεσης είτε δικαστικώς είτε
εξωδίκως επί του ποσού που θα εισπραχθεί είτε δικαστικώς είτε εξωδίκως είτε
με συμβιβασμό δικαστικώς και ο εντολοδόχος δικαιούται να εισπράξει το
ποσό αυτό απευθείας από τον οφειλέτη-αντίδικο του εντολέως ή

από

οποιονδήποτε άλλο υπόχρεο χωρίς τη μεσολάβηση του εντολέα και χωρίς να
απαιτείται νέα εντολή ή εκχώρηση από πλευράς τους.
Αθήνα, ……………….
Ο ΕΝΤΟΛΕΑΣ

Η ΕΝΤΟΛΟΔΟΧΟΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΟΝΟΜΑ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (ΟΔΟΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ, ΤΚ)
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΑΦΜ ΚΑΙ Δ.Ο.Υ.
ΑΔΤ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ/ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ

ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΥΠΗΡΕΤΕΙΤΕ
[ΜΟΝΙΜΟΣ, ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ,
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ]
ΒΑΘΜΟΣ, ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙΤΕ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ
ΜΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΓΓΑΜΟΣ/Η

□

ΑΓΑΜΟΣ/Η

□

ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ/Η □
ΧΗΡΟΣ/Α

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΚΝΩΝ
ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

□

ΕΙΧΑΤΕ ΑΣΚΗΣΕΙ ΕΝΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ

ΝΑΙ

□

ΟΧΙ

□

ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΛΟΓΟ
ΕΧΕΤΕ

ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ

ΑΙΤΗΣΗ

ΔΙΑΚΟΠΗΣ

ΤΗΣ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΑΝ ΝΑΙ ΠΟΤΕ
ΑΘΗΝΑ, ………….
Ο ΕΝΤΟΛΕΑΣ
ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ:
1)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ [ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΕΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ,
ΕΦΟΣΟΝ ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΡΘΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟ]

2)

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΜΗΝΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟΥ

3)

ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ, ΠΟΥ ΤΥΧΟΝ ΕΧΕΤΕ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΑΣ

4)

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ

