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ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΠΕΡΙΚΟΠΩΝ ΜΙΣΘΩΝ  

λόγω ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ 

 ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ  ΘΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ    του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της  ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ  (ΣτΕ). 

 Εκδίκαση σήμερα από την Ολομέλεια ΣτΕ της σχετικής υπόθεσης των περικοπών 

 ΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ    

 ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ :    12  Φεβρουαρίου 2019 

 Όσοι κατέθεσαν Αγωγή πριν τον Δεκέμβριο του 2018, εφ’ όσον επιθυμούν να καλύψουν όλο το χρονικό 

διάστημα μέχρι σήμερα,     πρέπει να καταθέσουν νέα Αγωγή.   

 Όσοι κατέθεσαν Αγωγή τον Δεκέμβριο του 2018 δεν χρειάζεται να καταθέσουν νέα Αγωγή.  

 
ΟΙ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣτΕ – Η σημερινή ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΣτΕ: 
 
-       Θετικότατη εξέλιξη για την δικαστική διεκδίκηση και τις κατατεθείσες αγωγές. 
 

Σήμερα εκδικάστηκε στην Ολομέλεια του ΣτΕ η υπόθεση των περικοπών, λόγω των Μνημονίων, ως 
συνέχεια των πρόσφατων θετικών αποφάσεων του ΣΤ Τμήματος του ΣτΕ.  

Το Συμβούλιο της Επικρατείας, με τις πρόσφατες επτά αποφάσεις του ΣΤ’ Τμήματος (υπ’ αριθμ. Α2626/2018 έως 
Α2635/2018), τάχθηκε  ξεκάθαρα  υπέρ της αντισυνταγματικότητας του Ν. 4093/2012 που από την 1.1.2013 
κατήργησε τα δώρα εορτών και το επίδομα αδείας στο Ελληνικό Δημόσιο.  Αξιοσημείωτο στις σχετικές αποφάσεις είναι 
ότι έχουν ληφθεί με συντριπτική πλειοψηφία των δικαστών του Ανωτάτου Δικαστηρίου, δεν υπάρχουν νομικές 
επιφυλάξεις και  η παραπομπή στην Ολομέλεια γίνεται   για τυπικούς λόγους,  εξαιτίας της  μείζονος σπουδαιότητας του 
θέματος. Οι αποφάσεις αυτές  του ΣτΕ συνεχίζουν και ουσιαστικά ενισχύουν την θετική νομολογία και τις εκατοντάδες 
θετικές αποφάσεις  που έχουν εκδοθεί για το θέμα  αυτό από τα Πολιτικά και τα Διοικητικά Δικαστήρια της χώρας (των 
οποίων θετικών  αποφάσεων ένα μεγάλο  μέρος έχει εκδοθεί από το Γραφείο μας). 

 
-  Πανηγυρική δικαίωση του Γραφείου μας. 

 
Οι παραπάνω  θετικές αποφάσεις του ΣτΕ αποτελούν  και συνιστούν νομική και ηθική δικαίωση του Δικηγορικού 
Γραφείου μας   το οποίο ευθύς εξαρχής  προχώρησε στην κατάθεση σχετικών αγωγών  και εγγράφως  ενημέρωσε    
τους πελάτες του  για την αντισυνταγματικότητα των συγκεκριμένων νόμων και την δυνατότητα αλλά και την 
αναγκαιότητα κατάθεσης αγωγών για την δικαστική διεκδίκηση των σχετικών απαιτήσεων  ( και μάλιστα  σε αντίθεση με 
την  τότε κρατούσα άποψη και  εκπεφρασμένες απόψεις στους νομικούς κύκλους και όχι μόνο). 

 
Στο Γραφείο μας έχει ανατεθεί η κατάθεση των σχετικών αγωγών από εκπαιδευτικούς, υπαλλήλους 

Υπουργείων, Πανεπιστημίων, Δήμων, Νοσοκομείων καθώς και Δικαστικούς υπαλλήλους (Αρείου Πάγου, Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, Εισαγγελίας Αθηνών, Πρωτοδικείου Αθηνών κλπ). 

 
ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΓΩΓΗΣ παρά τη ΘΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 
 
Η έκδοση θετικών δικαστικών αποφάσεων, οποιουδήποτε βαθμού, δεν συνεπάγεται αυτόματα και την δικαίωση του 

καθενός, παρά μόνο όσων έχουν ασκήσει αγωγή για το αντίστοιχο διάστημα. Κατά συνέπεια, νομικά και οικονομικά 
κατοχυρωμένος για τις περικοπές από τα καταργηθέντα επιδόματα είναι ΜΟΝΟ όποιος έχει καταθέσει σχετική αγωγή.  

Οι πρόσφατες μάλιστα νομικές εξελίξεις, (Αποφάσεις ΣτΕ), καθιστούν την κατάθεση αγωγής απαραίτητη και 
επιτακτική ως το μόνο νομικά αποδεκτό και ασφαλές μέσο διεκδίκησης των απαιτήσεων. 

 
ΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ 

Για την διασφάλιση των οικονομικών απαιτήσεων των εργαζομένων του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα 
(εκπαιδευτικών, υπαλλήλων Υπουργείων, Πανεπιστημίων, Δήμων, Νοσοκομείων κλπ), προβαίνουμε στην 
ΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ για την διεκδίκηση, με την μέγιστη δυνατή αναδρομικότητα,  των περικοπών, 
με ευνοϊκότατους ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ  ΟΡΟΥΣ  και συγκεκριμένα:  
 
ΚΟΣΤΟΣ 20  ευρώ ανά άτομο,          Δικηγορική Αμοιβή 2%        και        ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ σε περίπτωση μη 

θετικής έκβασης.  

mailto:info@spiliopouloslaw.com
http://www.spiliopouloslaw.com/


 
Η δικαστική διεκδίκηση των μισθολογικών περικοπών λόγω των Μνημονίων (Δώρο Χριστουγέννων, Δώρο Πάσχα, 
Επίδομα Αδείας), γίνεται με κατάθεση ομαδικών αγωγών από όλους τους ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ του 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ  ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ με σχέση εργασίας ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ανεξαρτήτως βαθμού 
και προϋπηρεσίας. 
 
Για υπαλλήλους ΑΟΡΙΣΤΟΥ   ή   ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ θα πρέπει να προηγείται συνεννόηση  με το Γραφείο μας. 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ  
Το κόστος της διαδικασίας για τα δικαστικά έξοδα, καθορίζεται (όπως προαναφέρθηκε) στο ποσό των 20 ΕΥΡΩ για κάθε 
ενδιαφερόμενο και ως δικηγορική αμοιβή καθορίζεται ποσοστό 2%, πλέον Φ.Π.Α. επί του καθαρού ποσού που θα 
επιδικασθεί και μόνο όταν αυτό εισπραχθεί. Σε περίπτωση μη θετικής έκβασης της δικαστικής διεκδίκησης  το ποσό της 
δικηγορικής αμοιβής είναι ΜΗΔΕΝΙΚΟ (0%).  

 Σε Νομικά Πρόσωπα με μικρό αριθμό συμμετεχόντων, λόγω του κόστους των υποχρεωτικών δικαστικών 
εξόδων, θα πρέπει να προηγείται συνεννόηση με το Γραφείο μας. 

 Ενδιαφερόμενοι που αντιμετωπίζουν σοβαρά και αποδεδειγμένα οικονομικά προβλήματα μπορούν να 
παραλείψουν την αποστολή των δικαστικών εξόδων, κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης με το Γραφείο 
μας. 

 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ       
Για την κατάθεση της Αγωγής, πρέπει να αποστείλετε (συμπληρωμένα όπου χρειάζεται) τα έγγραφα που αναφέρονται 
στις 4 σελίδες που ακολουθούν, ήτοι:  
1)   Ατομικά στοιχεία, 
2)   Δήλωση με υπογραφή, 
3)   Εξουσιοδότηση - παράστασης δίκης,  
4)   Εξουσιοδότηση - εργολαβικό δίκης, 
5)   Υπηρεσιακή  Βεβαίωση                    (πρότυπο υπ.αρ.5 – αν καθυστερεί, μπορεί να αποσταλεί και αργότερα) 
6)   Ετήσια Βεβαίωση αποδοχών του 2017                       (Δεν απαιτείται,  αν προσκομιστεί η 5 Υπ..Βεβαίωση) 
7)   Ετήσια Βεβαίωση αποδοχών του  2018  (Μπορεί να αποσταλεί  αργότερα-Δεν απαιτείται αν προσκομιστεί η υπ.αρ 5)                    
        Διευκρίνιση: - Αν προσκομιστεί η υπ.αρ.5  παραπάνω Υπηρεσιακή Βεβαίωση, δεν απαιτούνται τα 6 και 7.  
                           - Για τις βεβαιώσεις αποδοχών, όπως προαναφέρεται,  αρκεί απλή εκτύπωση από το σύστημα  
                              ή απλή φωτοτυπία.  Δεν χρειάζεται αίτηση στην υπηρεσία.        
8) ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ που καταθέσατε προς την υπηρεσία σας (με αριθμό πρωτοκόλλου) –   
                               Δεν απαιτείται απάντηση της υπηρεσίας. 
        
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ  
Τα παραπάνω έγγραφα θα πρέπει να  αποστείλετε  ΣΥΣΤΗΜΕΝΑ (με ομαδική αποστολή  κατά προτίμηση) στην 
διεύθυνση (ΣΠΗΛΙΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ και ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – Δικηγορικό Γραφείο – Βουκουρεστίου 18, ΑΘΗΝΑ – Τ.Κ. 
10671)   ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ  μαζί με αντίγραφο της ταχυδρομικής επιταγής (που αναφέρεται αμέσως παρακάτω). 
 
ΑΠΟΣΤΟΛΗ  ΕΞΟΔΩΝ 
Το χρηματικό ποσό των 20 ευρώ για κάθε ενδιαφερόμενο, πρέπει να εμβαστεί  με (συνολική) ΑΠΛΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ 
ΕΠΙΤΑΓΗ στα ίδια παραπάνω στοιχεία (Σπήλιος Σπηλιόπουλος), (ΠΡΟΣΟΧΗ : ΟΧΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ!!!!)  στην 
οποία  πρέπει να αναγράφεται απαραίτητα  ο αποστολέας ή η υπηρεσία. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ αντίγραφο της ταχυδρομικής 
επιταγής   να μπει στο φάκελο των εγγράφων (όπως αναφέρεται και αμέσως παραπάνω). 
  
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ – ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ :     12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 
Λόγω της επικείμενης παραγραφής, η κατάθεση των σχετικών αγωγών, θα πρέπει να  γίνει και ολοκληρωθεί ΑΜΕΣΑ 
και συνεπώς, θα πρέπει να μεριμνήσετε για την ΕΓΚΑΙΡΗ προς εμάς αποστολή των δικαιολογητικών σας  ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ  
12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019.  
  
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ: Αγωγή διεκδίκησης, βασιζόμενοι σε ανάλογα νομικά δεδομένα, μπορούν και πρέπει εν όψει της 
θετικότατης νομολογίας να ασκήσουν και οι ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ, οι οποίοι θα πρέπει  από την ιστοσελίδα του γραφείου 
μας να προμηθεύονται  τα απαραίτητα ειδικά έντυπα και έγγραφα για Συνταξιούχους για Α) Αγωγή για διεκδίκηση 
περικοπών Β) Αγωγή για διεκδίκηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης).  
 
 

                                                      Με ιδιαίτερη  εκτίμηση 

Σπήλιος Σπηλιόπουλος 

 

 

Μπορείτε να   προμηθευτείτε   τα απαιτούμενα έντυπα   και   από τα ην  ηλεκτρονική  διεύθυνση   του  γραφείου  

www.spiliopouloslaw.com : Αρχική σελίδα / στήλη Τρέχοντα θέματα – alerts / στο σχετικό θέμα  Διεκδίκηση 

περικοπών.  
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ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ   ΠΕΡΙΚΟΠΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΛΟΓΩ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ (επιδομάτων 

αδείας & εορτών)   
ΜΟΝΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ   ΟΜΑΔΙΚΗ   ΑΓΩΓΗ 

 
                     ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 

1) Ατομικά Στοιχεία                  (παρακάτω), 

2) Δήλωση με υπογραφή        (παρακάτω), 

3) Εξουσιοδότηση – παράσταση δίκης                             (επόμενο φύλλο –  ΜΕ ΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΓΝΗΣΙΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ), 

4) Εξουσιοδότηση – εργολαβικό δίκης                              (επόμενο φύλλο –  ΧΩΡΙΣ ΘΕΩΡΗΣΗ ΓΝΗΣΙΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ), 

  5) Υπηρεσιακή  Βεβαίωση                                    (πρότυπο υπ.αρ.5   –  αν καθυστερεί, μπορεί να αποσταλεί και αργότερα), 
  6)  Ετήσια Βεβαίωση αποδοχών για το 2017                             (Δεν απαιτείται  αν προσκομιστεί η 5 Υπ..Βεβαίωση) 
  7)  Ετήσια Βεβαίωση Αποδοχών για  το 2018  (Μπορεί να αποσταλεί αργότερα - Δεν απαιτείται αν προσκομιστεί η υπ.αρ 5) 
  8) ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ που καταθέσατε προς την υπηρεσία σας (με αριθμό πρωτοκόλλου) –        
      Δεν απαιτείται απάντηση της υπηρεσίας  

                   
Διευκρίνιση:  Αν προσκομιστεί η υπ. αρ.5  παραπάνω Υπ. Βεβαίωση, δεν απαιτούνται τα 6 και 7. 

 
                               1. ΑΤΟΜΙΚΑ   ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Νομός :  
                                                                 
                                             
                   

 1. ΕΠΩΝΥΜΟ.............................................……….........   ΟΝΟΜΑ ….. ……………………….ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ …................................. 

 2. ΟΝΟΜΑ - ΕΠΙΘΕΤΟ ΣΥΖΥΓΟΥ (για γυναίκες) .............................................................................................................................. 

 3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (κατοικίας), (πόλη, οδός, αριθμ.) …............................................................................................Τ.Κ. ...................... 

 4. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (εργασίας) ……………………………………………………………………………………..………… Τ.Κ…..…………... 

 5. ΤΗΛΕΦΩΝΑ   (οικίας-απαραίτητα)…………………………………... (εργασίας) ……….……......................................................... 

 6. ΚΙΝΗΤΟ ……………....................................... E-mail……………………………………………………………..………………………. 

 7. Α.Φ.Μ........................................................  Δ.Ο.Υ. ............................................................................................... 

 8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ........................... ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ……...................................    .ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ).……… 

 9. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΩ  ΤΩΡΑ .........................................................................ΘΕΣΗ............................................................. 

10. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΕΧΩ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ………………………………………………………………………..………………..………. 

11. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟ ΟΠΟΥ ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΑΙ ................................................................................................................................. 

 

                                      2. ΔΗΛΩΣΗ 

Ο/Η υπογράφων/ουσα   …………………  ……………………………  του  ……………………  που παραχώρησα 

τα παραπάνω στοιχεία, ΣΥΝΑΙΝΩ στην διατήρηση τους και την  αποστολή στην διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου μου εκ μέρους του Δικηγορικού Γραφείου ΣΠΗΛΙΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ και Συνεργατών του, 

ηλεκτρονικών  και λοιπών μηνυμάτων  ενημέρωσης μου για την πορεία της αγωγής μου και λοιπών ζητημάτων. 

     Ο/Η Δηλών/ούσα 

……………………………….… 

(Υπογραφή) 
ΠΡΟΣΟΧΗ:  ΟΙ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΕ ΜΟΝΕΣ  
                ΣΕΛΙΔΕΣ –  ΟΧΙ  ΜΠΡΟΣ-ΠΙΣΩ 
Η πίσω σελίδα να παραμένει ΚΕΝΗ. 

 
 
 
 

       

mailto:info@spiliopouloslaw.com
http://www.spiliopouloslaw.com/


 

3.   Ε Ξ Ο Υ Σ Ι Ο Δ Ο Τ Η Σ Η  -  Ν Ο Μ Ι Μ Ο Π Ο Ι Η Σ Η  Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ   Α Γ Ω Γ Η Σ  -  Π Α Ρ Α Σ Τ Α Σ Η Σ  Δ Ι Κ ΗΣ  
 
 
 
 
 
Ο/η υπογεγραμμέν ......................................................................................................... του 
.................................... κάτοικος ..................................., οδός .............................................. αρ......., ΑΦΜ 
…………………, ΔΟΥ …………………. εξουσιοδοτώ τον Δικηγόρο Αθηνών, ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟ ΣΠΗΛΙΟ, 
Βουκουρεστίου, αρ.18, τηλ. 210- 3644926, ΑΦΜ 043975478,  ΔΟΥ Δ’ Αθηνών, τον Δικηγόρο…………………  
…………………  ………………………  ……………………  ………………  …………………  …………………και 
τον Δικηγόρο ………………  …………………………………  ………………………………  ……………  
……………, παρέχοντας τους την κατά τον Κ.Διοικ.Δ. δικαστική πληρεξουσιότητα των πράξεων της 
προδικασίας και δίνω σε αυτούς την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα, προκειμένου, από κοινού ή 
μεμονωμένα ο καθένας, να προβούν στην κατάθεση της σχετικής αγωγής και σε όλες τις νόμιμες δικαστικές ή 
εξώδικες διαδικαστικές πράξεις, καθώς και να παρίστανται κατά την κρίση τους, σε όλα τα Δικαστήρια της 
Επικράτειας, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, στη πρώτη δικάσιμο ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄ αναβολή, ακόμη 
και σε εκ παραπομπής δίκη και να με εκπροσωπούν ή να διορίζουν άλλους Δικηγόρους ως πληρεξουσίους μου, 
επιθυμώ δε να συζητηθεί η αγωγή μου ακόμα και χωρίς την παράσταση των πληρεξουσίων μου Δικηγόρων, 
προκειμένου να διεκδικηθούν αναδρομικά τα καταργηθέντα επιδόματα Άδειας, Χριστουγέννων και Πάσχα, 
βάσει του Ν. 4093/2012, του Ν. 4051/2012 και των λοιπών εφαρμοστικών Νόμων των Μνημονίων καθώς και 
χρηματική αποκατάσταση προ πάσης ζημίας και ιδίως για την ηθική βλάβη που έχω παρανόμως και υπαιτίως 
υποστεί εξ’ αιτίας της κατάργησης των επιδομάτων αυτών και δηλώνω ότι εγκρίνω ως έγκυρες και ισχυρές όλες 
τις ενέργειες των εντολοδόχων μου (υπογραφή αγωγής, κατάθεση κλπ). Επίσης, με την παρούσα μου εγκρίνω 
κάθε συναφή διαδικαστική πράξη και ενέργεια που έχει διενεργηθεί ή/και  θα διενεργηθεί από τους ως άνω 
πληρεξουσίους στα πλαίσια της ένδικης υπόθεσής μου. Η παρούσα έχει ισχύ για 10 έτη.    
            
                                                                                                   
                                                                                                                           Ο/Η  εξουσιοδοτ.....    
       ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΓΝΗΣΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ  
  ΑΠΟ  ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ                                                            (υπογραφή) 
          Ή ΚΕΠ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ, ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 
              ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                              
                                                                                                                                                                 
  
                            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ:  ΟΙ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΕ ΜΟΝΕΣ  
                ΣΕΛΙΔΕΣ –  ΟΧΙ  ΜΠΡΟΣ-ΠΙΣΩ 
Η πίσω σελίδα να παραμένει ΚΕΝΗ. 

 
 



 
 
 
 

4.   Ε Ξ Ο Υ Σ Ι Ο Δ Ο Τ Η Σ Η    -    Ε Ρ Γ Ο Λ Α Β Ι Κ Ο  Δ Ι Κ Η Σ 
 
 
 

 
Ο/η υπογεγραμμέν .......................................................................................................... του 
................................... κάτοικος ........................................, οδός............................................. αρ......., ΑΦΜ 
.................................., ΔΟΥ .................................... εξουσιοδοτώ τον Δικηγόρο Αθηνών,  ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟ 
ΣΠΗΛΙΟ, Βουκουρεστίου, αρ. 18, τηλ. 3644-926, ΑΦΜ 043975478,  ΔΟΥ Δ’ Αθηνών και δίνω σε αυτόν την 
ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα, προκειμένου, να προβεί στην κατάθεση της σχετικής αγωγής και σε όλες τις 
κατά τη κρίση του νόμιμες δικαστικές ή εξώδικες διαδικαστικές πράξεις σε πρώτο και δεύτερο βαθμό καθώς και 
να παρίσταται σε όλα τα αρμόδια Δικαστήρια της Επικράτειας, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, στην πρώτη 
δικάσιμο ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄ αναβολή και να με εκπροσωπεί, ή να διορίζει άλλους Δικηγόρους ως 
πληρεξουσίους μου, προκειμένου να διεκδικηθούν αναδρομικά τα καταργηθέντα επιδόματα Άδειας, 
Χριστουγέννων και Πάσχα, βάσει του Ν. 4093/2012, του Ν. 4051/2012 και των λοιπών εφαρμοστικών Νόμων 
των Μνημονίων καθώς και χρηματική αποκατάσταση προ πάσης ζημίας και ιδίως για την ηθική βλάβη που έχω 
παρανόμως και υπαιτίως υποστεί εξ’ αιτίας της κατάργησης των επιδομάτων αυτών. Ως δικηγορική αμοιβή του, 
ορίζεται ποσοστό 2%, πλέον Φ.Π.Α. επί του καθαρού ποσού  που θα επιδικαστεί (πλέον  τόκων)  και μόνο 
εφόσον το εισπράξω. Η αμοιβή αυτή οφείλεται ακόμα κι αν συμβιβαστώ είτε αν εγώ παραιτηθώ από την 
διεκδίκηση ή ανακαλέσω την εντολή για οποιοδήποτε λόγο ή καταργήσω την δίκη χωρίς την γραπτή συναίνεση 
του Δικηγόρου. Σε περίπτωση αποτυχίας δεν οφείλεται αμοιβή, ήτοι το ποσοστό της δικηγορικής αμοιβής 
είναι ΜΗΔΕΝΙΚΟ  (0%). Εάν οι αντίδικοι προβούν σε μερική καταβολή, ο εντολοδόχος δικαιούται να λάβει 
ταυτόχρονα την αναλογούσα κατά τα παραπάνω αμοιβή του.. Η παραπάνω συμφωνηθείσα αμοιβή, με την 
παρούσα, μεταβιβάζεται και εκχωρείται από εμένα προς τον ως άνω Δικηγόρο που μπορεί να την εισπράξει 
από το Δημόσιο ή κάθε τρίτο νομικό ή φυσικό πρόσωπο, ταμία ή εκκαθαριστή αποδοχών κλπ, προς το οποίο 
γνωστοποιώ την παρούσα εκχώρηση και παραγγέλλω να καταβάλλει απευθείας στον Δικηγόρο το ποσό που θα 
προκύψει ως αμοιβή του, σύμφωνα με τα παραπάνω. Εξουσιοδοτώ δε τον ανωτέρω Δικηγόρο, να υπογράφει 
και να υποβάλλει στις αρμόδιες Αρχές, κάθε σχετικό έγγραφο που θα απαιτηθεί για το σκοπό αυτό, αναγνωρίζω 
δε από τώρα όλες τις πράξεις του εντολοδόχου μου, ως έγκυρες και ισχυρές και απαλλάσσω αυτόν από τώρα 
από κάθε ευθύνη για τις πράξεις αυτές έναντι οποιουδήποτε και αναλαμβάνω την υποχρέωση να παραδώσω 
στον εντολοδόχο όλα τα απαιτούμενα αποδεικτικά έγγραφα. Ο ως άνω Δικηγόρος, ρητώς αποδέχεται τα 
ανωτέρω. 
                                                                                                                                         
                                                                                                                            Ο/Η  εξουσιοδοτ....        
 
 
 
                                                                                                                                                 υπογραφή 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ:  ΟΙ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΕ ΜΟΝΕΣ  
                ΣΕΛΙΔΕΣ –  ΟΧΙ  ΜΠΡΟΣ-ΠΙΣΩ 
Η πίσω σελίδα να παραμένει ΚΕΝΗ. 

 
 



 

 
 

 
 

5 . Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η   
 
 
 

  
Ο/Η ………………………………………. ………….…………….. του …………..………. και της 
……………………………., κάτοχος Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ………………. 
διορίστηκε  στ..   ……………………… ………… ………… ………… ………… ………,                 την  
..………………… και μέχρι σήμερα εργάζεται ως μόνιμος δημόσιος υπάλληλος. 
 
Από την 1.1.2013 έπαυσε η χορήγηση του Επιδόματος Χριστουγέννων ποσού 500 ευρώ, του 
Επιδόματος Πάσχα ποσού 250 ευρώ και του Επιδόματος Αδείας ποσού 250 ευρώ.  
 
Βεβαιώνεται ότι οι μηνιαίες αποδοχές του/της ανωτέρω υπαλλήλου, ακόμα και εάν 
συμπεριληφθούν σε αυτές τα ποσά των ανωτέρω επιδομάτων, δεν υπερβαίνουν κατά μήνα, το 
ποσό των 3.000,00 ευρώ, κατά το επίδικο χρονικό διάστημα.  
 
 

 ……………., ……/…/2019  
  

 
 
 

(Υπογραφή – σφραγίδα) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ:  ΟΙ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΕ ΜΟΝΕΣ  
                ΣΕΛΙΔΕΣ –  ΟΧΙ  ΜΠΡΟΣ-ΠΙΣΩ 
Η πίσω σελίδα να παραμένει ΚΕΝΗ. 

 


