ΕΝΣΤΠΟ (Γ)

ΤΜΒΑΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΝΣΟΛΗ
τθν Ακινα, ςιμερα τθν ______________________, οι υπογεγραμμζνοι δθλαδι, αφενόσ μεν ο
Δικθγόροσ Ακθνϊν: Ευαγγελάτοσ Αλκιβιάδθσ του ταφρου (ΑΜ ΔΑ 31688) με ΑΦΜ 131204844
καλοφμενοσ
ςτο
εξισ
«Εντολοδόχοσ»
και
αφετζρου
δε
ο/θ
υπογεγραμμζνοσ/θ_____________________________________________ (Ονοματεπϊνυμο)
του
_____________________,
(Πατρϊνυμο), κάτοικοσ
________________,
οδόσ
______________________, αρ. _____, ςτζλεχοσ των Ενόπλων Δυνάμεων με βακμό
____________________, Αρικμό Μθτρϊου ___________________, κάτοχοσ του με αρικμό
δελτίου ταυτότθτασ _________________, και ΑΦΜ __________________, Δ.Ο.Υ.
___________________ καλοφμενοσ/θ ςτο εξισ «Εντολζασ», ςυμφϊνθςαν αμοιβαία και
ςυναποδζχκθκαν τα ακόλουκα:

1. Ο εντολζασ είναι ςτζλεχοσ των Ενόπλων Δυνάμεωνκαι διεκδικεί από το Ελλθνικό Δθμόςιο
τθν καταβολι των επιδομάτων εορτϊν (Χριςτουγζννων και Πάςχα) και του επιδόματοσ αδείασ,
φψουσ 500, 250 και 250 ευρϊ αντιςτοίχωσ, για τα ζτθ 2017 και 2018, κακϊσ και το επίδομα
Χριςτουγζννων 2016 με τθν προχπόκεςθ ότι ζχει κατακζςει ςχετικι αίτθςθ. Ζχει λάβει γνϊςθ
τθσ από 26.1.2019 ενθμζρωςθσ του Δικθγόρου προσ τθν ΠΟΜΕΝ αναφορικά με τθν παροφςα
διεκδίκθςθ, ιδίωσ δε του ότι θ διεκδίκθςθ αφορά ςτελζχθ των οποίων οι ακακάριςτεσ μθνιαίεσ
αποδοχζσ ανζρχονταν μζχρι 3.000€ μθνιαίωσ, ςυνυπολογιηομζνων των διεκδικοφμενων
επιδομάτων.
2. Με τθν παροφςα ο εντολζασ ανακζτει τθ διεκδίκθςθ των ωσ άνω επιδομάτων ςτον
εντολοδόχο, με τθν άςκθςθ αναγνωριςτικισ αγωγισ κατά του Ελλθνικοφ Δθμοςίου και
οποιαδιποτε άλλθ δικαςτικι και εξϊδικθ ενζργεια προσ ικανοποίθςθ των ςυμφερόντων του
ςτθν ανωτζρω υπόκεςθ, και παρζχει προσ το ςκοπό αυτό ειδικι εντολι και πλθρεξουςιότθτα
προσ το γραφείο του ωσ άνω εντολοδόχου Δικθγόρου και των ςυνεργατϊν του.
3. Ο εντολζασ αναγνωρίηει από τϊρα ωσ ζγκυρεσ, ιςχυρζσ και προσ το ςυμφζρον του γενόμενεσ
όλεσ τισ πράξεισ του εντολοδόχου, απαλλάςςει δε αυτόν από τϊρα από κάκε ευκφνθ για τισ
πράξεισ αυτζσ ζναντι οιουδιποτε, άλλωσ παραιτείται ρθτϊσ τυχόν δικαιϊματόσ του προσ
αποηθμίωςθ από οποιαδιποτε αιτία.
4. Ο εντολζασ, με τθν καταβολι του ποςοφ των είκοςι ευρϊ (20€) προ τθν Ζνωςθ τρατιωτικϊν
........................, μζλουσ τθσ Π.ΟΜ.ΕΝ.., ζχει εξοφλιςει πλιρωσ τθν αναλογοφςα ωσ προσ αυτόν
αμοιβι του Δικθγόρου κακϊσ και τα αναλογοφντα ςε αυτόν ζξοδα του πρϊτου βακμοφ
(ςφνταξθ, άςκθςθ αγωγισ και ςυηιτθςθ αυτισ). Ρθτϊσ ςυμφωνείται ότι θ ανωτζρω αμοιβι και
ζξοδα είναι ανεξάρτθτα τθσ πορείασ τθσ υπόκεςθσ. Η τιμολόγθςθ κα γίνει με τθν ζκδοςθ των

οικείων παραςτατικϊν προσ τθν ανωτζρω Ζνωςθ, ςυνοδευόμενων με αναλυτικι κατάςταςθ
που κα περιζχει και τον Εντολζα. Πζραν του ανωτζρω ποςοφ, ο εντολζασ κα καταβάλλει
ομοίωσ τα τυχόν δικαςτικά ζξοδα λοιπϊν βακμϊν δικαιοδοςίασ (π.χ. παράβολο εφζςεωσ, κλπ)
κακϊσ και τα ζξοδα τθσ εκτζλεςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνου τυχόν δικαςτικοφ ενςιμου, εάν και
όποτε προκφψουν και εφόςον απαιτθκοφν, ςτο φψοσ που αυτά κα ανζρχονται τότε.
5. Ο εντολζασ δθλϊνει ότι ςυναινεί και ςυγκατατίκεται ανεπιφφλακτα, ςφμφωνα με το άρκρο 9
του Κανονιςμοφ ΕΕ 2016/679, ςτθν ςυλλογι, τιρθςθ και επεξεργαςία των προςωπικϊν
δεδομζνων του από τον εντολοδόχο δικθγόρο και ςυνεργάτεσ αυτοφ ςτο πλαίςιο και για τθν
εκπλιρωςθ τθσ παροφςασ εντολισ.
Η παροφςα ςυνετάγθ ςε δφο (2) πρωτότυπα αντίτυπα.
Ο εντολζασ

(Ονοματεπϊνυμο και Υπογραφι)

Ο εντολοδόχοσ

