ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΙΚΟ ΠΛΗΡΕΞΟΤΙΟ γιαηπών ΕΤ
Σηελ Αζήλα ζήκεξα __ (εκ.) _________________ (κήλαο) έηνπο 2018, εκέξα
__________, ν/ε ____________ (όλνκα) ____________________ (επώλπκν) ηνπ
_______________ (παηξώλπκν), ηαηξόο, ______________ (εηδηθόηεηα),

θάηνηθνο

____________ (πεξηνρή), ____________ (πόιε), νδόο ___________, κε ΑΦΜ
____________ –ΓΟΥ _____________ (πεξηνρή) , θαη ΑΓΤ: ___________ (εκεξ.
Έθδνζεο Ταπηόηεηαο ___/___/20__), πνπ ζην εμήο ζα απνθαιείηαη ν εληνιέαο δίλσ
εληνιή θαη πιεξεμνπζηόηεηα ζηνλ Τνπηδηαξάθε Ισάλλε, δηθεγόξν Αζελώλ (ΑΜ ΓΣΑ
8838), νδόο Μαπξνκκαηαίσλ αξηζ. 39, λα ελεξγεί ηα αθόινπζα:
Ο

παξαπάλσ εληνιέαο δίλσ ζηνλ Ισάλλε Τνπηδηαξάθε, πιεξεμνύζην δηθεγόξν θαη

εληνινδόρν κνπ , ηελ εηδηθή εληνιή, ην δηθαίσκα θαη ηελ πιεξεμνπζηόηεηα λα παξίζηαηαη
γηα ινγαξηαζκό κνπ θαη λα κε εθπξνζσπεί δηθαζηηθά ε εμσδίθσο ζε νπνηνδήπνηε ζέκα
ζρεηηθό κε θάζε είδνπο εξγαζηαθέο θαη κηζζνινγηθέο δηαθνξέο κε ηνπο εξγνδόηεο κνπ,
ην Ννζνθνκείν ………………………………………, είηε κε ην Υπνπξγείν Υγείαο, είηε
κε άιια αξκόδηα λνκηθά πξόζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη ηα λνζνθνκεηαθά Ιδξύκαηα, είηε
κε όπνηα άιιε αξρή ή νξγαληζκό ππήξμε εξγνδόηεο ή έρεη ππεηζέιζεη σο εξγνδόηεο ζηελ
εξγαζηαθή κνπ ζρέζε. Τέηνηα ζέκαηα είλαη:
1. θαηαβνιή αλαδξνκηθώλ κηζζνινγηθώλ δηαθνξώλ, είηε ιόγσ κε ππαγσγήο ζην λ.
3205/2003 (παιηό κηζζνιόγην), είηε ιόγσ κε νξζήο εθαξκνγήο ηνπ, ζε ζέκαηα
ρξνλνεπηδόκαηνο, ιόγσ αληηζπληαγκαηηθόηεηαο ησλ δηαηάμεώλ ηνπ, είηε γηα ηελ
αληηζπληαγκαηηθόηεηα ηνπ Ν. 4472/2017 (λέν κηζζνιόγην), είηε γηα ηελ κε ζύλλνκε
εθαξκνγή ηνπ, είηε γηα άιιε λνκηθή αηηία.
2. δηαθνξέο απνδνρώλ θαη αλαδξνκηθέο απνδνρέο ιόγσ ησλ αληηζπληαγκαηηθώλ
πεξηθνπώλ ηνπ Ν. 4093/2012 θαη κε λόκηκεο εθαξκνγήο ηνπ Ν. 3205/2003 ή ιόγσ κε
ζύλλνκεο εθαξκνγήο ηνπ Ν. 4472/2017. Σηηο δηαθνξέο απνδνρώλ πεξηιακβάλεηαη θάζε
κηζζνινγηθή παξνρή (θαη νη εθεκεξίεο) θαζώο θαη ηπρόλ παξάλνκεο θξαηήζεηο.
Πην ζπγθεθξηκέλα ηνπ παξέρσ εληνιή θαη πιεξεμνπζηόηεηα λα πξνβεί ζε θάζε ελέξγεηα,
δηθαζηηθή θαη εμσδηθαζηηθή, όπσο αγσγέο, αηηήζεηο, πξνζθπγέο, θιπ. ελώπηνλ ησλ
αξκόδησλ πνιηηηθώλ, ή δηνηθεηηθώλ ή πνηληθώλ δηθαζηεξίσλ θάζε βαζκνύ, θαη εηδηθώο
ελώπηνλ ηνπ Αξείνπ Πάγνπ ε ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο ή ελώπηνλ ηνπ Διεγθηηθνύ
Σπλεδξίνπ. Τνλ εμνπζηνδνηώ λα θαηαζέζεη θάζε είδνπο δηθόγξαθν ή λα παξαηηείηαη από
απηά. Οη ελέξγεηέο ηνπ ζηόρν έρνπλ λα δηαζθαιίζεη ηηο αμηώζεηο κνπ θάζε είδνπο, όπσο
απηέο ησλ κηζζνινγηθώλ δηαθνξώλ.
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Γίλσ εληνιή θαη πιεξεμνπζηόηεηα λα παξίζηαηαη αληί γηα κέλα ελώπηνλ θάζε αξρήο θαη
δηθαζηεξίνπ, όπσο ελδεηθηηθά ελώπηνλ ηνπ Ννζνθνκείνπ ……………………………, ή
όπνηνπ άιινπ αξκόδηνπ Ννζνθνκείνπ ή ηεο αξκόδηαο ΓΥΠΔ, ηνπ Υπνπξγείνπ Υγείαο,
όισλ ησλ άιισλ Ννζνθνκεηαθώλ Ιδξπκάησλ, ηνπ Γεληθνύ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο,
ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ, ηνπ ΤΣΑΥ, ή θάζε άιιεο δηνηθεηηθήο ή αζηπλνκηθήο
αξρήο θαη λα θαηαζέηεη αληί γηα κέλα αηηήζεηο θάζε είδνπο, λα πξνβαίλεη ζε θάζε είδνπο
ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ πξνάζπηζε ησλ ζπκθεξόλησλ κνπ, θαη λα
ππνγξάθεη θάζε ζρεηηθό έγγξαθν θαζώο, λα εηζπξάηηεη επ’ νλόκαηη κνπ ηα ζε κέλα
νθεηιόκελα πνζά, θαη λα ηα απνδίδεη ζε εκέλα ακέζσο εθόζνλ παξαθξαηήζεη ηελ
ζπκθσλεζείζα δηθεγνξηθή ακνηβή.
Να κπνξεί λα πξνρσξεί ζε εμώδηθν ζπκβηβαζκό, ζε παξαίηεζε από δηθόγξαθν ή από
δηθαίσκα. Ο πιεξεμνύζηνο δηθεγόξνο κπνξεί, αθνύ ελεκεξώζεη πξώηα, λα εηζπξάηηεη ηα
πνζά πνπ πξέπεη λα θαηαβιεζνύλ ζηνλ εληνιέα θαη λα ηα απνδίδεη, αθνύ αθαηξεί ηελ
ακνηβή ηνπ εληόο ελόο κελόο ζηνλ ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό ηνπ εληνιέα. Τν παξαζηαηηθό
θαηάζεζεο απνηειεί πιήξε απόδεημε θαηαβνιήο.
Με ην παξόλ εθρσξώ ηο 6% πποζαυξημένο με ηο ανηίζηοιχο ΦΠΑ επί ηων μεικηών
διαθοπών πνπ ζα πξνθύςνπλ είηε κε δηθαζηηθή απόθαζε, είηε κε εμώδηθν ζπκβηβαζκό,
είηε κε θάζε άιιν ηξόπν, σο δηθεγνξηθή ακνηβή ζηνλ πιεξεμνύζην δηθεγόξν.
Τνλ δηνξίδσ αληίθιεην κνπ ώζηε λα παξαιακβάλεη θάζε είδνπο έγγξαθα, δηθόγξαθα,
εμώδηθα ζρεηηθά κε ηηο πην πάλσ δηαθνξέο πνπ πξνέξρνληαη από ηνλ εξγνδόηε ή
νπνηαδήπνηε δεκόζηα ή κε αξρή, όπσο ην

Υπνπξγείν Υγείαο, ηα Ννζνθνκεηαθά

Ιδξύκαηα, ην ΤΣΑΥ ή από άιιν αζθαιηζηηθό ηακείν, θνξέα, δηνηθεηηθή ή δηθαζηηθή
αξρή θαη απεπζύλνληαη ζε κέλα.
Η δηθεγνξηθή ακνηβή γηα ηηο ελέξγεηέο ηνπ ζπκθσλείηαη σο εμήο: Αλ είηε κε δηθαζηηθή
απόθαζε, ή κε άιιν ηξόπν αλαγλσξηζζνύλ θαη θαηαβιεζνύλ ή εηζπξαρζνύλ ππέξ ηνπ
εληνιέα κηζζνινγηθέο δηαθνξέο, είηε ιόγσ κε λόκηκεο εθαξκνγήο ηνπ Ν. 3205/2003 ή
ηνπ Ν. 4472/2017, όπσο ιόγσ ηεο παξάλνκεο εθαξκνγήο ησλ αληηζπληαγκαηηθώλ
πεξηθνπώλ ηνπ Ν. 4093/2012 ή γηα κε νξζό ππνινγηζκό ηνπ ρξνλνεπηδόκαηνο, ησλ
εθεκεξηώλ, ή γηα νπνηαδήπνηε άιιε λνκηθή αηηία, είηε ιόγσ κε θαηαβνιήο ηόθσλ
ππεξεκεξίαο ιόγσ παξάλνκεο θαζπζηέξεζεο, είηε γηα άιινπο ιόγνπο, ε ακνηβή ηνπ
δηθεγόξνπ ζα αλέξρεηαη ζην 6% επί ησλ κεηθηώλ πνζώλ πνπ ζα θαηαβιεζνύλ
αλαδξνκηθά θαη ν λόκηκνο ΦΠΑ επηπιένλ. Αλ δελ θαηαβιεζνύλ ή δελ εηζπξαρζνύλ
κηζζνινγηθέο δηαθνξέο, δελ θαηαβάιιεηαη θακία ακνηβή.
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Γίδεηαη εληνιή θαη παξέρεηαη ην δηθαίσκα ζηνλ πιεξεμνύζην δηθεγόξν λα εηζπξάηηεη ην
ζύλνιν ηνπ πνζνύ πνπ ζα επηδηθαζζεί ή λνκνζεηηθά ζεζπηζζεί ή δηνηθεηηθά ξπζκηζζεί ή
εμώδηθα ζπκθσλεζεί, θαη λα παξαθξαηεί πνζνζηό αλάινγν κε ηελ ζπκθσλεζείζα
δηθεγνξηθή ακνηβή από ηνπο νθεηιόκελνπο κηζζνύο. Τα δηθαζηηθά έμνδα, δηθαζηηθό
έλζεκν, ή άιιεο δηθαζηηθέ δαπάλεο πνπ ηπρόλ επηδηθαζζνύλ ζα απνδνζνύλ ζην ζύλνιν
ηνπο ζηνλ πιεξεμνύζην δηθεγόξν.
Παξέρσ επίζεο ζηνλ εληνινδόρν ην δηθαίσκα λα δηνξίδεη θαη άιινπο πιεξεμνύζηνπο
δηθεγόξνπο, κε ηηο ίδηεο ή ιηγόηεξεο εληνιέο θαη λα ηνπο αλαθαιεί θαη γεληθά λα ελεξγεί
όζα ρξεηάδνληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ παξαπάλσ εληνιώλ, αθόκα θαη αλ δελ αλαθέξεηαη
ζην πιεξεμνύζην απηό ππνγξάθνληαο θαη ππνβάιινληαο νπνηαδήπνηε αίηεζε, βεβαίσζε,
δήισζε, αθόκα θαη ππεύζπλε ηνπ Ν. 1599/86 ή αλαθνξά.

Ο εληνιέαο

Ο εληνινδόρνο
Τνπηδηαξάθεο Γηάλλεο

Βεβαηώλεηαη ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ/ηεο εληνιέα πνπ ππνγξάθεη παξαπάλσ
από αζηπλνκηθή, δεκνηηθή ή άιιε αξκόδηα Αξρή (πρ. ην Ννζνθνκείν) ή δηθεγόξν.
……./ ……./ 2018
Ο/Η βεβαηώλ/βεβαηνύζα
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