
                                     ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ          ΔΙΚΗΣ        ΚΑΙ        ΕΚΧΩΡΗΣΕΩΣ

Στην Θεσσαλονίκη σήμερα ……   Μαϊου  2022:

α)Αφ’  ενός  η  Σοφία  Γεωργακοπούλου,  Δικηγόρος  Αθηνών  με  Α.Μ.  11718/Δ.Σ.Α.  κάτοικος  Ν.

Φιλαδέλφειας, οδός Σεβαστείας αρ. 62-64 Τ.Κ. 14341 τηλ. 210-52.399.52, 210-52.349.60, 6944-634.733

και ΑΦΜ:031544835 & e-mail:georgakopoulousof@gmail.com  και

β)αφ’  ετέρου   ο/η  ……………………………………….  του  ………………..,   κάτοικος  ……………………,  οδός

…………………..,  αρ.  ……,  Τ.Κ.  …………,  τηλ.  Κινητό………………..  με  Α.Φ.Μ.  ……………………..,  ΔΟΥ

……………………..,  και  E-mail:……………………………………….,  που  προσλήφθηκε  στις  …………………..   με

Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ),ως Γιατρός με Ειδικότητα …………………….. και

υπηρετεί στη Μονάδα ή Κέντρο Υγείας ΠΕΔΥ  της 3ης ή 4ης Δ. Υ.ΠΕ.  από ………………………, συμφωνούν και

συναποδέχονται τα εξής: 

1ον)Ο/Η δεύτερ….  των συμβαλλομένων διεκδικεί από το Ν.Π.Δ.Δ.  3η  ή 4η Υγειονομική Περιφέρεια    την

καταβολή  των  μισθολογικών  διαφορών  που  περικόπηκαν  με  το  Ν.4093/2012  &Ν.4472/2017,  που

παρόλο που τις δικαιούται δεν του/της  καταβλήθηκαν και ούτε του/της  καταβάλλονται. 

2ον)Ήδη με το παρόν  εργολαβικό ο/η δεύτερος/η   των συμβαλλομένων αναθέτει  στην πρώτη την

διεκδίκηση των χρηματικών ποσών από τις μισθολογικές  διαφορές δια της δικαστικής οδού μέχρι

εκδόσεως τελεσιδίκου δικαστικής αποφάσεως. 

3ον)Ως μόνη αμοιβή της πρώτης των συμβαλλομένων–δικηγόρου, η οποία αναλαμβάνει τον ως άνω

δικαστικό αγώνα, ορίζεται το ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%)  επί του ακαθαρίστου ποσού, κεφαλαίου

και τόκων, πλέον του νομίμου ΦΠΑ 24%, το οποίο ήθελε δικαιωθεί και λάβει ο/η δεύτερος/η  των

συμβαλλομένων δια της δικαστικής οδού (με οριστική ή τελεσίδικη απόφαση), είτε το ζήτημα λυθεί

συμβιβαστικά . Σε περίπτωση αποτυχίας ουδεμία αμοιβή οφείλεται. 

4ον)Την  ως  άνω  αμοιβή  η  πρώτη  των  συμβαλλομένων,  την  οποία  επίσης  διορίζω  πληρεξούσιο,

αντίκλητο και  δεκτική καταβολής  για το ποσό που θα μου  επιδικασθεί,   ή δοθεί   συμβιβαστικά,

εξουσιοδοτείται με το παρόν εργολαβικό να εισπράξει απ’ ευθείας από την 3η ή 4η  Δ.Υ.ΠΕ. ή κάθε

φυσικό  ή  νομικό  πρόσωπο  ή  Ταμείο,  με  την  αναγγελία-γνωστοποίηση  της  παρούσας  εκχώρησης

κατόπιν επιτυχούς περάτωσης της υπόθεσης. 

                                                      ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Η Δικηγόρος                                                                                            Ο/Η ΕΝΤΟΛΕΑΣ  

Σοφία Π. Γεωργακοπούλου                                                                          

                                                                                                 Βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής του/της

                                                                                                                      Εντολέα από ΚΕΠ,ή Αστυνομία ή άλλη αρμόδια αρχή .             


