
                                  ΕΙΔΙΚΟ   ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ 
   

   Ο/Η  υπογράφων/ουσα   το  παρόν  ………………………………….  του

……………., κάτοικος  Θεσσαλονίκης,  οδός  ………………………, αρ.  …. ιατρός

………………….., κάτοχος του Δ.Α.Τ. με αριθμό …………… που εκδόθηκε στις

…/…/……  και  με  ΑΦΜ:  …………………  ΔΟΥ  …………………  τηλ.

……………… με το παρόν παρέχω  

                            την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα 

  στην δικηγόρο Αθηνών Σοφία Π. Γεωργακοπούλου, με Α.Μ. 11718/Δ.Σ.Α., κάτοικο

Ν. Φιλαδέλφειας, Σεβαστείας αρ. 62-64, με ΑΦΜ:031544835, Δ.Ο.Υ. Ν.Ιωνίας, το

δικαίωμα και την  πληρεξουσιότητα να παρίσταται για λογαριασμό μου και να με

εκπροσωπεί  δικαστικά  ή  εξωδίκως  για  την  υπόθεση  μου  της  διεκδίκησης  των

μισθολογικών διαφορών σχετικά με τις παράνομες μειώσεις των αποδοχών μου που

προέκυψαν με την εφαρμογή των Ν.4093/2012 και  Ν.4472/2017  και την μη ορθή

εφαρμογή του Ν.3205/2003 από 1-1-2020 και μετά. 

     Να  συντάσσει  αγωγή  κατά  του  εργοδότη  μου  για  την  διεκδίκηση  των

μισθολογικών  μου  διαφορών  ως  άνω,  κατά  της  Διοίκησης  της  Υγειονομικής

Περιφέρειας  (Δ.Υ.ΠΕ)που ανήκω,  να  υπογράφει  αυτή  και  καταθέσει  ενώπιον  του

αρμοδίου  Πρωτοδικείου,  να  παρίσταται  ενώπιον  του,  να  καταθέσει  Προτάσεις,

Προσθήκη-Αντίκρουση και λοιπά διαδικαστικά έγγραφα, να κλητεύει μάρτυρες και

να  παρασταθεί  κατά  την  εξέταση  τους,  να  ζητεί  αναβολή  της  συζήτησης  της

υπόθεσης, να ασκήσει τα προβλεπόμενα σχετικά ένδικα μέσα και βοηθήματα επί της

εκδοθησόμενης απόφασης. Γενικά δε να ενεργεί τα νόμιμα για την υποστήριξη των

δικαίων  μου  και  νομίμων  συμφερόντων  μου  με  κάθε  τρόπο,  να  υπογράφει  κάθε

σχετικό  έγγραφο   και  γενικά  να  πράττει  ό,τι  απαιτείται  για  την  περαίωση  της

παρούσης εντολής,  ακόμη και  αν δεν αναφέρεται  στο παρόν,  όλες  τις  κύριες  και

παρεπόμενες διαδικαστικές πράξεις καθώς και οποιαδήποτε εξώδικη ενέργεια. 

    Επίσης με το παρόν την διορίζω πληρεξούσιο, αντίκλητο και να παραλαμβάνει

κάθε είδους έγγραφα, δικόγραφα, εξώδικα που προέρχονται από τον εργοδότη μου

και επίσης δεκτική καταβολής  και να εισπράξει για λογαριασμό μου κάθε ποσό που

μου αντιστοιχεί για την παραπάνω αιτία, που θα επιδικασθεί ή θα αναγνωρισθεί ή θα

καταβληθεί  ή  θα  εισπραχθεί  με  δικαστική  απόφαση  ή  μετά  την  άσκηση  και

κοινοποίηση της αγωγής  με εξώδικο συμβιβασμό είτε με  νομοθετική πρόβλεψη  είτε

με απόφαση της Διοίκησης  είτε κάθε άλλο τρόπο και να παρακρατεί, εκχωρώντας με



το παρόν, την συμφωνηθείσα δικηγορική αμοιβή της,  ανερχόμενη σε 8% επί των

μεικτών αποδοχών μου, κεφαλαίου και τόκων,  πλέον του νομίμου  ΦΠΑ 24%  από

τον φορέα που θα καταβάλει τα οφειλόμενα ή οποιονδήποτε τρίτο,  αναγνωρίζοντας

και  εγκρίνοντας  κάθε  πράξη και  ενέργειά  της  ακόμη  και  αν  δεν  αναφέρεται  στο

παρόν. 

  Τα δικαστικά έξοδα που τυχόν επιδικαστούν θα αποδοθούν στο σύνολό τους στην

πληρεξούσιο  δικηγόρο, η οποία και τα έχει καταβάλει στο σύνολο τους. 

    Παρέχω επίσης το δικαίωμα να διορίζει και άλλον πληρεξούσιο  δικηγόρο  με τις

ίδιες ή λιγότερες εντολές και να τους ανακαλεί και γενικά να ενεργεί όσα χρειάζονται

για την εκτέλεση των παραπάνω εντολών, ακόμη κι αν δεν αναφέρονται στο παρόν,

υπογράφοντας και υποβάλλοντας οποιαδήποτε αίτηση, βεβαίωση, αναφορά, δήλωση,

ακόμη και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86.  

  (Τόπος)……………  …../…../2022

    Ο/Η εντολέας                                                                   Η εντολοδόχος 

                                                                                         Σοφία Π. Γεωργακοπούλου 

                                                                                                     Δικηγόρος 

Βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής 

του/της εντολέα που υπογράφει το παρόν 

 από ΚΕΠ, ή Αστυνομία ή άλλη αρμόδια αρχή. 

 


