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ΑΓΩΓΗ ΟΜΑΔΑ Δ'
Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας μας, σας στέλνω το έντυπο
της ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΩΣ που πρέπει να συμπληρωθεί από τους
κάτωθι Ιατρούς και να μου αποσταλούν οι εξουσιοδοτήσεις μέχρι το
αργότερο 30-4-2018 με ένα ΚΟΥΡΙΕΡ στην παραπάνω διεύθυνση
μου. Παρακαλώ μαζί με την εξουσιοδότηση να μου αποσταλούν και
τα πιστοποιητικά υπηρεσιακών τους μεταβολών.
Η υπόθεση αφορά το νοσοκομειακό επίδομα που δεν χορηγούσε
το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΕΚΔΙΚΑΖΕΤΑΙ η υπόθεση στο Διοικητικό
Πρωτοδικείο Αθηνών στις 8-5-2018.
Τρύφωνα Κατσίνη του Ευθυμίου
Αλίκης-Αικατερίνης Κουρτίδου – Θεοφανίδου
Αγλαΐας Κατσίκη του Παναγιώτη
Παναγιώτας Τζαβέλα του Χρήστου
Κων/νου Αναστασιάδη του Θεοδοσίου
Ζωής Καλπαζίδου του Λαζάρου
Ιωάννη Καρμπόνη του Παναγιώτη
Θεανώς Μπακαλούδη – Λαζοπούλου
και απάντων μονίμων ιατρών των εναγομένων.
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Ευχαριστώ για την εξυπηρέτηση
Αθήνα 28-3-2018
Με εκτίμηση
Γιώργος Χαϊκάλης

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΟ ΓΝΗΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΝΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ το
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τα ΚΕΠ ή ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ
ΟΗ υπογεγραμμέν _____________________________________________________
κάτοικος ________________, οδός ____________________________ αριθ._______
Ταχ. Κώδικας __________Τηλ ._______________κιν ______________________
Α.Φ.Μ.____________________________________ Δ.Ο.Υ. ______________________
Εξουσιοδοτώ τον δικηγόρο Γεώργιο Αγγ. Χαϊκάλη, κάτοικο Αθηνών, οδός Γαμβέττα
αριθμ. 6, ταχ. κώδικα 10678 τηλ. 210-3818250 κιν 6973982457 να προβεί σε
όλες τις κατά τον νόμο διαδικαστικές
πράξεις ενώπιον των αρμοδίων
Δικαστηρίων (Πρωτοδικείου Εφετείου) να παρίσταται σε αυτά και να με εκπροσωπεί, να
διορίζει σε περίπτωση παραπομπής πληρεξούσιο δικηγόρο, προκειμένου να μου
επιδικασθεί δικαστικώς η ανάλογη αποζημίωση για την μη χορήγηση του υπό του
νόμου προβλεπόμενου νοσοκομειακού επιδόματος, που το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. το
ΕΣΥ και τυχόν καθολικοί διάδοχοι τους, δεν μου χορηγούσαν. Η αμοιβή του ως άνω
πληρεξουσίου μου δικηγόρου συμφωνώ να ανέρχεται στο 10% επί του ποσού που θα
μου επιδικασθεί ή καθ' οιονδήποτε τρόπο μετά την κατάθεση της αγωγής μου
καταβληθεί. Τυχόν υπό του νόμου προβλεπόμενα παράβολα εφέσεως και αναιρέσεως θα
καταβληθούν από τον ως άνω εντολέα. Σε περίπτωση μη καταβολής δικαστικώς ή
εξωδίκως του αιτουμένου επιδόματος ουδεμία αμοιβή οφείλω στον ως άνω
δικηγόρο.
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