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ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ – ΕΝΤΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΚΗΣ  Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την ______________________,  ο υπογράφων παρακάτω ………………………………………………………………………. του ………………………………, κάτοικος ………………………………… (οδός …………………………………………… αριθμ. ………), με ΑΦΜ ………………………… / Δ.Ο.Υ. ……………………………………………,  διορίζω πληρεξούσιο δικηγόρο και εντολοδόχο μου το δικηγόρο Θεσσαλονίκης Ηλία Σαρακενίδη του Νικολάου, κάτοικο Θεσσαλονίκης, (οδός Φράγκων 14), δικηγόρο Θεσσαλονίκης (Α.Μ.Δ.Σ.Θ. 3711), με ΑΦΜ 044254544 / Δ.Ο.Υ. Α΄ Θεσσαλονίκης, που θα καλείται στο εξής χάριν συντομίας «εντολοδόχος»  ή «δικηγόρος» και χορηγώ σ’ αυτόν την ειδική εντολή, το δικαίωμα και την πληρεξουσιότητα να παρίσταται για λογαριασμό μου και να με εκπροσωπεί δικαστικά ή εξώδικα για τη διεκδίκηση πάσης φύσεως και είδους εργασιακών ή/ και μισθολογικών διαφορών με τον εργοδότη μου, καθώς και να με εκπροσωπεί σε οποιαδήποτε άλλη Υπηρεσία ή Αρχή υπήρξε εργοδότης ή υπεισέλθει στη θέση του εργοδότη μου. Επίσης του χορηγώ την ειδική εντολή, το δικαίωμα και την πληρεξουσιότητα να παρίσταται για λογαριασμό μου και να με εκπροσωπεί στο Υπουργείο Υγείας, στην αρμόδια Διοίκηση Υγειονομικής  Περιφέρειας (ΔΥΠΕ), στο ΠΕΔΥ, στον ΕΟΠΥΥ , στο ΙΚΑ κ.λ.π., σχετικά με την διεκδίκηση και καταβολή των αναδρομικών μισθολογικών διαφορών μετά των νομίμων τόκων υπερημερίας και επιδικίας από την έναρξη εργασίας μου στην οικεία ΔΥΠΕ και στο ΠΕΔΥ, δηλαδή από την 18/3/2014), για οποιονδήποτε λόγο και αιτία, δηλαδή ενδεικτικά είτε διότι δεν υπήχθην στο ν. 3205/2003, είτε διότι δεν υπήρξε ορθή εφαρμογή του ανωτέρω νόμου Ν. 3205/2003, είτε λόγω αντισυνταγματικότητας των διατάξεων. Παρέχω στον ανωτέρω εντολοδόχο και πληρεξούσιο δικηγόρο μου την εντολή και πληρεξουσιότητα να προβεί για λογαριασμό μου σε κάθε ενέργεια, δικαστική και εξώδικη, όπως αγωγές, αιτήσεις, προσφυγές, κλπ. ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων κάθε βαθμού (πολιτικών, διοικητικών ή ποινικών) και ειδικά να παρίσταται ενώπιον του Αρείου Πάγου ή του Συμβουλίου της Επικρατείας ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου.  Επίσης εξουσιοδοτώ τον ανωτέρω εντολοδόχο και πληρεξούσιο δικηγόρο μου, ενεργώντας για λογαριασμό μου :  I. να καταθέτει κάθε είδους δικόγραφα ενώπιον των ανωτέρω Δικαστηρίων ή να παραιτείται από αυτά, με σκοπό τη διασφάλιση και διεκδίκηση των μισθολογικών μου διαφορών.  II. να παρίσταται ενώπιον κάθε διοικητικής ή αστυνομικής αρχής και ενώπιον κάθε Δικαστηρίου, ενώπιον του Υπουργείου Υγείας, της ΔΥΠΕ, του ΙΚΑ, του ΕΟΠΥΥ, του ΤΣΑΥ, του Σ.ΕΠ.Ε., του ΟΑΕΔ η κάθε άλλης αρχής  III. να καταθέτει αιτήσεις, να παραλαμβάνει τα σχετικά έγγραφα από κάθε δημόσια Υπηρεσία ή Αρχή και εν γένει να προβαίνει σε κάθε είδους ενέργεια που είναι απαραίτητη για την προάσπιση των συμφερόντων μου, σχετικά με τη διεκδίκηση των μισθολογικών αξιώσεών μου και να υπογράφει κάθε σχετικό έγγραφο  IV. να εισπράττει επ' ονόματι μου τα σε μένα οφειλόμενα ποσά, είτε κατόπιν συμβιβασμού, είτε κατόπιν δικαστικής απόφασης και να τα αποδίδει σε εμένα αμέσως, παρακρατώντας την συμφωνηθείσα αμοιβή του. V. να συνάπτει και να υπογράφει εξώδικο συμβιβασμό, καθώς και παραίτηση από το δικόγραφο ή από το δικαίωμα.  VI. να εισπράττει τα ποσά που πρέπει να μου καταβληθούν, μετά από ενημέρωσή μου και να μου τα αποδίδει στον τραπεζικό μου λογαριασμό, αφαιρώντας την αμοιβή του.  Με το παρόν, δηλώνω ότι συμφωνώ να καταβάλλω και εκχωρώ ως δικηγορική αμοιβή στον πληρεξούσιο δικηγόρο, ποσοστό πέντε επί τοις εκατό (5%) πλέον Φ.Π.Α. επί των μικτών ποσών που θα εισπραχθούν από μένα, μετά των νομίμων τόκων, είτε με δικαστική απόφαση, είτε με εξώδικο συμβιβασμό. Σε περίπτωση που δεν επιδικασθούν ή δεν εισπραχθούν 
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μισθολογικές διαφορές, δεν θα καταβάλλεται καμία αμοιβή. Τα δικαστικά έξοδα που τυχόν επιδικασθούν με την δικαστική απόφαση που θα εκδοθεί, θα αποδοθούν στο σύνολο τους στον πληρεξούσιο δικηγόρο, που είναι και ο μοναδικός δικαιούχος είσπραξής τους. Διορίζω τον ανωτέρω εντολοδόχο και πληρεξούσιο δικηγόρο μου αντίκλητο μου ώστε να παραλαμβάνει κάθε είδους έγγραφα, δικόγραφα, εξώδικα που προέρχονται από τον εργοδότη μου ή από οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία ή αρχή ή δικηγόρο, εφόσον απευθύνονται σε μένα και έχουν σχέση με τα ανωτέρω θέματα. Παρέχω επίσης στον εντολοδόχο το δικαίωμα να διορίζει και άλλους πληρεξούσιους δικηγόρους, με τις ίδιες ή λιγότερες εντολές και να τους ανακαλεί, τους οποίους θα έχει υπό τον έλεγχο και την εποπτεία του, χωρίς αυτό να προσαυξάνει το συμφωνηθέν ποσοστό της αμοιβής του.    Ο εντολέας – εργαζόμενος    Ο εντολοδόχος – δικηγόρος      Βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής του/της  εντολέως ………………………………………………………………  _____ / _____ / 2016  Ο/Η βεβαιών/βεβαιούσα  


