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Ζωγράφου, 20.11.2016
Aρ. Πρωτ. 65
ΕΠΕΙΓΟΝ
ΠΡΟΣ:
Τους Προέδρους και τα Δ.Σ των Πρωτοβάθμιων
Συλλόγων –μελών της Ομοσπονδίας
ΚΟΙΝ:
Τα μέλη της Δ.Ε της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.ΔΙ.Π. Α.Ε.Ι.

ΘΕΜΑ: Ομαδική δικαστική διεκδίκηση για την εφαρμογή της απόφασης του ΣτΕ
Σας διαβιβάζουμε ενημέρωση αναφορικά με την ομαδική δικαστική διεκδίκηση που η
Ομοσπονδίας προτρέπει να προβούν τα μέλη του κλάδους μας, αναφορικά με την απόφαση του
ΣτΕ (4741/2014) για περικοπές στο ειδικό μισθολόγιο και τη μη συμμόρφωση της Διοίκησης με
αυτή. Παρακαλούμε άμεσα να ενημερωθούν τα μέλη των Συλλόγων μας και να προβείτε στις
δέουσες ενέργειες για τη διευκόλυνση της διαδικασίας.

Συνημμένα αποστέλλεται και η σχετική

απόφαση του ΣτΕ.

Συναδελφικά,
Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.ΔΙ.Π. Α.Ε.Ι.
Ο Πρόεδρος

Ο Γ. Γραμματέας

Κωνσταντίνος Τέλλης

Ιωάννης Μητροφάνης

Συνημμένο:
-

Ένα (1) Απόφαση ΣτΕ
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ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ
Όπως θα γνωρίζετε μετά από προσφυγή μελών του Δ.Ε.Π με την υπ’ αριθμ. 4741/2014 απόφαση
της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) κρίθηκαν αντισυνταγματικές οι διατάξεις
του Ν. 4093/2012 με τις οποίες περικόπηκαν μεταξύ άλλων και οι αποδοχές των μελών Ε.ΔΙ.Π και
Ε.Ε.Π. Με την απόφαση αυτή ορίστηκε ως χρονικό σημείο επελεύσεως των αποτελεσμάτων της εν
λόγω απόφασης ο χρόνος δημοσίευσής της δηλαδή, η 31η /12/2014.
Ωστόσο το Υπουργείο Οικονομικών και κατ΄ επέκταση η Κυβέρνηση έχει την υποχρέωση της
συμμόρφωσης με αποφάσεις της Δικαιοσύνης, οι οποίες συνιστούν νομολογία, στα πλαίσια του
κράτους και της ασφάλειας δικαίου ∙ αντιστοίχως και οι Διοικήσεις των Ιδρυμάτων, δεδομένου ότι
αυτά είναι αυτοδιοικούμενα, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Συντάγματος, και θα έπρεπε να είχαν
επίσης συμμορφωθεί με την εν λόγω δικαστική απόφαση, καταβάλλοντας από 1/1/2015, δηλαδή
μετά τον χρόνο δημοσίευσης της απόφασης τις αποδοχές στα μέλη Ε.ΔΙ.Π και Ε.Ε.Π τις οποίες
λάμβαναν πριν την 1η /8/2012, την περίοδο δηλαδή έναρξης ισχύος των περικοπών που προέβλεπε
ο Ν. 4093/2012.
Παρ’ όλα αυτά, το αρμόδιο Υπουργείο Οικονομικών δεν προέβη, ει μη μόνον επιλεκτικά και
αποσπασματικά στην εφαρμογή της απόφασης σε συγκεκριμένες κοινωνικές –επαγγελματικές
ομάδες, και κατά πάσα περίπτωση δεν πρόκειται να προβεί σε καμία ενέργεια με σκοπό την
υλοποίηση της απόφασης του ΣτΕ. Εν όψει μάλιστα και των αλλαγών στα ειδικά μισθολόγια και
προφανώς και σε εκείνο του κλάδου Ε.ΔΙ.Π και Ε.Ε..Π από τις αρχές του επόμενου έτους, υπάρχει
η δυνατότητα προσφυγής μέσω κατάθεσης ομαδικών αγωγών αποζημίωσης κατά του Ελληνικού
Δημοσίου και του πανεπιστημίου, για τη διεκδίκηση του ποσού που αναλογεί στην περικοπή
αποδοχών για το χρονικό διάστημα από 1/1/2015 έως και τα τέλη του 2016.
Παρά το γεγονός ότι η εκδίκαση μιας αγωγής είναι χρονοβόρα υπόθεση (σύμφωνα με εκτιμήσεις
τρία έτη) υπάρχουν βάσιμες υποθέσεις θετικής έκβασης της δίκης. Το κόστος συμμετοχής σε
ομαδική αγωγή είναι σχετικά χαμηλό, σύμφωνα και με όσα στο παράρτημα αναφέρονται από το
νομικό σύμβουλο της Ομοσπονδίας, κ. Σαραφιανό το νομικό γραφείο του οποίου θα αναλάβει την
υπόθεση.
Ωστόσο, ενδέχεται μέλη του κλάδου μας να έχουν προσφύγει ήδη στη Δικαιοσύνη σε συνεργασία
με τους φορείς των μελών ΔΕΠ σε κάποια Ιδρύματα, ενώ σε άλλα φαίνεται να μην υπήρξε ανάλογη
κινητοποίηση ή τα μέλη μας να έμειναν νομικά ακάλυπτα για διάφορους λόγους. Η Ε.Γ της
Ομοσπονδίας προτείνει στα μέλη μας αλλά και σε όποιον άλλο συνάδελφο, ειδικά στα Ιδρύματα
στα οποία δεν λειτουργεί Σύλλογος, και ενδιαφέρεται να κινηθεί νομικά, ως εξής:
1. Ατομικά θα πρέπει να κατατεθεί αίτηση στην Οικονομική Υπηρεσία του
Πανεπιστημίου. Με το έγγραφο αυτό ζητούμε την εφαρμογή της απόφασης του ΣτΕ από
το Πανεπιστήμιο. Αυτό το βήμα κρίνεται απαραίτητο να ολοκληρωθεί άμεσα, και σε κάθε
περίπτωση εντός του τρέχοντος έτους, ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο παραγραφής της
υποχρέωσης της οικονομικής υπηρεσίας για εφαρμογή της απόφασης του ΣτΕ.
2. Η Οικονομική Υπηρεσία προφανώς και δεν θα συμμορφωθεί οπότε θα προβούμε σε
ομαδική προσφυγή.
3. Η ομαδική προσφυγή θα αφορά τα έτη 2015 και 2016, δηλαδή για την περίοδο
ισχύος της απόφασης του ΣτΕ.
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Οργάνωση και Συντονισμός της Διαδικασίας
Για τον συντονισμό της δικαστικής διεκδίκησης, καλούνται οι πρόεδροι και τα Δ.Σ
των κατά τόπους Συλλόγων να ενημερώσουν τα μέλη μας άμεσα (ηλεκτρονικά) ή και με
έκτακτη συνέλευση εντός της προσεχούς εβδομάδας, και γενικότερα να αναλάβουν κάθε
πρωτοβουλία που κρίνουν σκόπιμη για τον αποτελεσματικό συντονισμό της διαδικασίας και τη
διευκόλυνση των μελών του κλάδου μας (Ε.ΔΙ.Π και Ε.Ε.Π).
Για την εξέλιξη της διαδικασίας καλούνται οι Σύλλογοι να ενημερώσουν για την εξέλιξη της
όλης διαδικασίας την υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων της Ομοσπονδίας συνάδελφο Δομνίκη
Ιωαννίδου (domi@civil.auth.gr) ή και να απευθύνονται σε εκείνην για τυχόν διευκρινίσεις.
Ακολουθεί παράρτημα με τα έντυπα και τις σχετικές οδηγίες.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΜΕΛΗ ΕΔΙΠ
Σχετικά με τη δικαστική διεκδίκηση αναδρομικά της μισθολογικής διαφοράς που προέκυψε από
την εφαρμογή του ν. 4093/2012 (ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο) και την κρίση του ως
αντισυνταγματικού από το ΣτΕ (με ισχύ από 1.1.2015).
Σειρά ενεργειών:
1) Υποβολή Αίτησης στο Ίδρυμα που εργάζεστε, με αίτημα τη συμμόρφωση προς την
απόφαση του ΣτΕ και την καταβολή αναδρομικά των οφειλόμενων από 1.1.2015 μέχρι την
ημέρα υποβολής της αίτησης. Επισυνάπτεται υπόδειγμα αίτησης.
2) Εναλλακτικά, υποβολή Αίτησης προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους με
αίτημα την αναγνώριση από αυτό της απαίτησής σας, στο οποίο όμως σκόπιμο είναι να
αναγράφονται και τα εκζητούμενα ποσά. Επισυνάπτεται υπόδειγμα αίτησης.
Οι αιτήσεις αυτές πρέπει να υποβληθούν (εντός του 2016) ώστε να διακοπεί ο
χρόνος παραγραφής των απαιτήσεών σας κατά του Δημοσίου. Με κάθε υποβολή
αίτησης, φροντίζετε να λάβετε αντίγραφο με σημειωμένο τον Αριθμό
Πρωτοκόλλου της αίτησης.
3) Αίτηση και λήψη από τα Ιδρύματα Βεβαίωσης αποδοχών κατά μήνα (Διευθύνσεις
Οικονομικού) από 1.1.2015 μέχρι την ημέρα υποβολής.
4) Αίτηση και λήψη από τα Ιδρύματα Βεβαίωσης αποδοχών υπολογιζόμενες με τις
διαφορές που έγιναν από την εφαρμογή του ν. 4093/2012 (ενιαίο μισθολόγιοβαθμολόγιο) κατά μήνα (Διευθύνσεις Οικονομικού) από 1.1.2015 μέχρι την ημέρα υποβολής
5) Αμέσως μετά την υποβολή των αιτήσεων και τη λήψη αντιγράφου τους με
αριθμό πρωτοκόλλου, σχηματίζετε φάκελο με: (α) το αντίγραφο της αίτησης προς το
ίδρυμα για τη συμμόρφωσή του, με τον αριθμό πρωτοκόλλου ή το αντίγραφο της αίτησης
προς το ΝΣΚ για την αναγνώριση της απαίτησης με αριθμό πρωτοκόλλου, (β) τις
αντίστοιχες απαντήσεις των Αρχών, (γ) τη βεβαίωση αποδοχών, (δ) έντυπο με τα στοιχεία
σας συμπληρωμένα με λεπτομέρεια (επισυνάπτεται σχέδιο),
(ε)
εργολαβικό
συμφωνητικό προς το δικηγόρο, με βεβαίωση γνησίου υπογραφής από
Α.Τ./ΚΕΠ/Δημόσια Αρχή.
6) Αυτόν το φάκελο μας τον στέλνετε /προσκομίζετε στη διεύθυνση Σκουφά 64, Αθήνα, ΤΚ
10680 (δικηγορικό γραφείο Δημήτριου Σαραφιανού).
Είναι χρήσιμο να κρατήσετε φωτοτυπικά αντίγραφα για το αρχείο σας.
Ως προς τα αναγκαία έξοδα:
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-

-

-

Με την κατάθεση της αγωγής: 70,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Κατατίθεται
στον τραπεζικό λογαριασμό ΑLPHA BANK IBAN GR13 0140 1350 1350 0210 1218
230 (δικαιούχος Παπαγιάννη Ουρανία)
Με την συζήτηση της αγωγής δεν καταβάλλεται κάποιο ποσό, παρά μόνο όταν το αιτούμενο
ποσό αποδοχών υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ, όπου καταβάλλεται η δαπάνη του
δικαστικού ενσήμου ποσοστού 1,2 % επί του υπερβάλλοντος των 6.000 ευρώ ποσού.
Σε περίπτωση ευδοκίμησης της αγωγής, με την είσπραξη των ποσών 3% πλέον ΦΠΑ επί του
συνολικού ποσού που θα εισπραχθεί (δικαστικώς ή εξωδικαστικώς).

-Σε περίπτωση έφεσης θα καταβληθούν, αναλογικά, μόνο τα έξοδα της έφεσης.
Με τιμή
Δημήτρης Σαραφιανός
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Έντυπο 1
ΠΡΟΣ ΤΟ ………………………….. …………..
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ
Τ…………….. , κατοίκου………, μέλους ΕΔΙΠ…. του Τμήματος ……

Με την υπ. αριθμ. 4741/2014 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ)
κρίθηκαν αντισυνταγματικές οι διατάξεις της περίπτωσης 17, της υποπαραγράφου Γ.1, της
παραγράφου Γ, του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, με τις οποίες προβλέπονται
μειώσεις των αποδοχών των μελών ΔΕΠ των Α.Ε.Ι. Με την ίδια απόφαση του ΣτΕ ορίστηκε
ως χρονικό σημείο επέλευσης των αποτελεσμάτων της διαγνωσθείσας αντισυνταγματικότητας
του νόμου ο χρόνος δημοσίευσης της απόφασης δηλ. η 29/12/2014. Επειδή με την όμοια
περίπτωση 18 της υποπαραγράφου Γ.1, της παραγράφου Γ, του άρθρου πρώτου του ν.
4093/2012 τροποποιήθηκαν διατάξεις του άρθρου 3 π.δ. 118/2012 με τις οποίες
προβλέφθηκαν μειώσεις των αποδοχών των μελών ΔΕΠ των Α.Ε.Ι Επειδή οι αποδοχές των
μελών ΕΔΙΠ καθορίζονται βάσει ειδικού μισθολογίου σε ποσοστό επί των αποδοχών των
μελών ΔΕΠ. Επειδή κατά τη ρύθμιση αυτή δεν ελήφθη υπ’όψιν η ιδιαίτερη μισθολογική
μεταχείριση των μελών ΕΔΙΠ, η οποία απορρέει από το άρθρο 16 του Συντάγματος, καθώς
και η συνταγματική αρχή της ισότητας και της αναλογικότητας στα δημόσια βάρη και
συνεπώς η ως άνω ρύθμιση είναι αντισυνταγματική.
Επειδή οι αναφερόμενες περικοπές έτυχαν εφαρμογής από τα αρμόδια όργανα του
(Πανεπιστημίου..)…………………………… ……… κατά τον προσδιορισμό των αποδοχών των
μελών ΕΔΙΠ από την ημερομηνία αυτή (1.8.2012), με συνέπεια το (Πανεπιστήμιο…)……………….
………. να έχει πλέον την υποχρέωση να θεωρήσει ως μη ισχύουσες τις αντισυνταγματικές
διατάξεις του ν. 4093/2012 και να καταβάλει σ’ αυτά για τον χρόνο μετά τη δημοσίευση της
απόφασης, δηλ. από 1/1/2015 και εφεξής, τις πλήρεις αποδοχές που ελάμβαναν πριν την
1/8/2012, χρόνο έναρξης της ισχύος του παραπάνω νόμου.
Επειδή η Υπηρεσία, δεν έχει επαναφέρει τις αποδοχές μου στα προ της 1/8/2012 ισχύοντα,
ζητώ με την παρούσα αίτηση να αναπροσαρμοσθούν οι αποδοχές μου κατά τα παραπάνω και να
μου καταβληθεί κάθε καθυστερούμενο επιμέρους ποσό από 1-1-2015 και εφεξής.
Συγκεκριμένα, ζητώ να μου καταβληθούν τα παρακάτω ποσά ανά μήνα:
………….
…………..
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Έντυπο 2

ΠΡΟΣ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΑΙΤΗΣΗ
Τ…………….. , κατοίκου………, μέλους ΕΔΙΠ…. του Τμήματος ……

Με την υπ. αριθμ. 4741/2014 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ)
κρίθηκαν αντισυνταγματικές οι διατάξεις της περίπτωσης 17, της υποπαραγράφου Γ.1, της
παραγράφου Γ, του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, με τις οποίες προβλέπονται
μειώσεις των αποδοχών των μελών ΔΕΠ των Α.Ε.Ι. Με την ίδια απόφαση του ΣτΕ ορίστηκε
ως χρονικό σημείο επέλευσης των αποτελεσμάτων της διαγνωσθείσας αντισυνταγματικότητας
του νόμου ο χρόνος δημοσίευσης της απόφασης δηλ. η 29/12/2014. Επειδή με την όμοια
περίπτωση 18 της υποπαραγράφου Γ.1, της παραγράφου Γ, του άρθρου πρώτου του ν.
4093/2012 τροποποιήθηκαν διατάξεις του άρθρου 3 π.δ. 118/2012 με τις οποίες
προβλέφθηκαν μειώσεις των αποδοχών των μελών ΔΕΠ των Α.Ε.Ι Επειδή οι αποδοχές των
μελών ΕΔΙΠ καθορίζονται βάσει ειδικού μισθολογίου σε ποσοστό επί των αποδοχών των
μελών ΔΕΠ. Επειδή κατά τη ρύθμιση αυτή δεν ελήφθη υπ’όψιν η ιδιαίτερη μισθολογική
μεταχείριση των μελών ΕΔΙΠ, η οποία απορρέει από το άρθρο 16 του Συντάγματος, καθώς
και η συνταγματική αρχή της ισότητας και της αναλογικότητας στα δημόσια βάρη και
συνεπώς η ως άνω ρύθμιση είναι αντισυνταγματική.
Οι αναφερόμενες περικοπές έτυχαν εφαρμογής από τα αρμόδια όργανα του
…………………………… ……… κατά τον προσδιορισμό των αποδοχών των μελών ΕΔΙΠ από την
ημερομηνία αυτή (1.8.2012), με συνέπεια το ………………. ………. να έχει πλέον την υποχρέωση να
θεωρήσει ως μη ισχύουσες τις αντισυνταγματικές διατάξεις του ν. 4093/2012 και να καταβάλει
σ’ αυτά για τον χρόνο μετά τη δημοσίευση της απόφασης, δηλ. από 1/1/2015 και εφεξής, τις
πλήρεις αποδοχές που ελάμβαναν πριν την 1/8/2012, χρόνο έναρξης της ισχύος του παραπάνω
νόμου.
Επειδή το………………………, δεν έχει επαναφέρει τις αποδοχές μου στα προ της 1/8/2012
ισχύοντα, ζητώ με την παρούσα αίτηση να αναγνωριστεί ότι το …………………….. μου οφείλει τα
παρακάτω αναφερόμενα ποσά ανά μήνα και να αναπροσαρμόσει τις αποδοχές μου σύμφωνα
με αυτά καταβάλλοντάς μου κάθε καθυστερούμενο επιμέρους ποσό από 1-1-2015 και εφεξής.
Συγκεκριμένα, ζητώ να μου καταβληθούν τα παρακάτω ποσά ανά μήνα:
…….
……………………..
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Έντυπο 3

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΑΓΟΝΤΟΣ/-ΟΥΣΑΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ: ……………………………………………………………………………….
ΟΝΟΜΑ:…………………………………………..……………………………………
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:…………………….………………………………………………………….
ΑΚΡΙΒΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/Τ.Κ.:…………………………………………………………………
Email:………………………………………………………………………..
Α.Φ.Μ./Δ.Ο.Υ.:…………………………………………………………………………..
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ (Π.Ε., ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ:……………………………...............
ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:…………………………………………………………………………
ΑΚΒΙΡΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:…………………………………………………….
ΑΡΙΘΜΟΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ:………………………………………………………………………
ΑΛΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:………………………………………………………………………..
ΧΡΟΝΟΣ ΑΛΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:…………………………………………………………..
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΛΙΜΑΜΚΙΟ:…………………………………………………………….
ΒΑΘΜΟΣ-Μ.Κ. – ΜΙΣΘΟΣ:…………………………………………………………………..

Σελίδα 10 από 13[10]

Π.Ο.Σ.Ε.Ε.ΔΙ.Π. ΑΕΙ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΕΙ
Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80 Ζωγράφου
Πρόεδρος Τηλ: 2651008326, email: ktellis@cc.uoi.gr
Γ. Γραμματέας Τηλ: 2831077291, email: giannis.mitrofanis@uoc.gr

ΤΥΧΟΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (ημερομηνία, κλιμάκια κ.ο.κ.):
..……….............................................................................................................
.....................................................................................
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Έντυπο 4
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
Στην Αθήνα σήμερα την ____________________ οι υπογραφόμενοι αφ’ενός μεν
______________________________ του ________, κάτοικος
________________, ΑΦΜ ____________, ΔΟΥ _____________
2) ______________________________ του ________, κάτοικος
________________, ΑΦΜ ____________, ΔΟΥ _____________
3) ______________________________ του ________, κάτοικος
________________, ΑΦΜ ____________, ΔΟΥ _____________
4) ______________________________ του ________, κάτοικος
________________, ΑΦΜ ____________, ΔΟΥ _____________
1)

_____________________,

οδός

_____________________,

οδός

_____________________,

οδός

_____________________,

οδός

και αφ’ετερου oι 1) Δημήτριος Σαραφιανός, δικηγόρος Αθηνών, οδός Σκουφά αρ. 64, ΑΦΜ
043971178, ΔΟΥ Δ’Αθηνών, 2) Ουρανία Παπαγιάννη, δικηγόρος Αθηνών, Νεράϊδος 15, ΑΦΜ
113728146 ΔΟΥ Ηλιούπολης και 3) Γεώργιος Βλάχος, δικηγόρος Αθηνών, Ευελπίδων 3 ΑΦΜ
130364960 ΔΟΥ ΙΓ Αθηνών
συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω :
1. Οι πρώτοι των συμβαλλομένων καλούμενοι εφ’εξής ΕΝΤΟΛΕΙΣ παρέχουν προς τους
αφ’ετέρου συμβαλλόμενους, καλούμενους εφ’εξής ΕΝΤΟΛΟΔΟΧΟΥΣ, την εντολή και την
πληρεξουσιότητα να τους εκπροσωπήσουν ενώπιον παντός Δικαστηρίου κάθε βαθμού και
δικαιοδοσίας και ενώπιον κάθε αρχής ως και ενώπιον κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου,
επιπλέον δε να ορίζουν και άλλους δικηγόρους στην εκπροσώπησή τους, με σκοπό την εξώδικη
ή δικαστική διεκπεραίωση της εξής υποθέσεώς τους, έχοντας πάντα την εποπτεία.
2. Ειδικότερα οι ΕΝΤΟΛΟΔΟΧΟΙ
αναλαμβάνουν με το παρόν την εξώδικη ή δικαστική
ικανοποίηση των απαιτήσεων των ΕΝΤΟΛΕΩΝ έναντι του Ελληνικού Δημοσίου για το ποσό των
παρανόμως επιβληθέντων μειώσεων των αποδοχών τους ως μελών ΕΔΙΠ των Α.Ε.Ι. δυνάμει
της διατάξεως της περίπτωσης 18, της υποπαραγράφου Γ.1, της παραγράφου Γ, του άρθρου
πρώτου του ν. 4093/2012 για το χρονικό διάστημα από 1/1/2015 έως την κατάθεση της
ασκηθεισόμενης αγωγής.
3. Οι ΕΝΤΟΛΕΙΣ δηλώνουν ότι για τις υπηρεσίες που θα προσφερθούν από τους
ΕΝΤΟΛΟΔΟΧΟΥΣ, δικαστικές ή εξώδικες και την εν γένει επιμέλεια της υπόθεσής τους,
υποχρεούνται να καταβάλει σ’αυτούς λόγω δικηγορικής αμοιβής ποσοστό τρια τοις εκατό (3%) επί
του καθαρού συνολικού ποσού που θα εισπραχθεί ύστερα από δικαστικές ενέργειες (κατάθεση
αγωγής κλπ) με ή χωρίς την έκδοση δικαστικής απόφασης, μετά των τόκων ως και την τυχόν
δικαστική δαπάνη, πλήν των προκαταβλητέων εξόδων.
4. Οι ΕΝΤΟΛΕΙΣ εκχωρούν από τώρα και μεταβιβάζουν προς τους ΕΝΤΟΛΟΔΟΧΟΥΣ το
ανωτέρω ποσό της συνομολογηθείσης και συμφωνηθείσης αμοιβής, την οποία θεωρούν νόμιμη
δίκαιη και εύλογη, εντέλλονται δε την απ’ευθείας εις αυτούς καταβολή τους απο τον οφειλέτη
με εξοφλητική απόδειξη.
5. Οι ΕΝΤΟΛΕΙΣ υποχρεούνται να προσκομίσουν στους δικηγόρους όλα τα αποδεικτικά μέσα
για την υποστήριξη της υπόθεσής τους τηρώντας τις οδηγίες που του δίνονται κάθε φορά από
τους ΕΝΤΟΛΟΔΟΧΟΥΣ.
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6. Οι ΕΝΤΟΛΕΙΣ
δεν δικαιούνται να υπαναχωρήσουν της συμφωνηθείσης αμοιβής,
υποχρεούνται δε σε αντίθετη περίπτωση στην καταβολή της ορισθείσας αμοιβής.
7. Οι ΕΝΤΟΛΕΙΣ παραιτούνται κάθε δικαιώματός του για προσβολή της παρούσας
συμφωνίας.
8. Οι ΕΝΤΟΛΟΔΟΧΟΙ αναλαμβάνουν την διεκπεραίωση της παραπάνω υποθέσης και δεν
δικαιούνται
αμοιβής σε περίπτωση απώλειας της δίκης μέχρι την έκδοση αμετακλήτου
αποφάσεως.
9. Οι ΕΝΤΟΛΕΙΣ υποχρεούται στην καταβολή
των δικαστικών εξόδων τα οποια θα
καταβάλλουν με την υπογραφή του παρόντος.
Σε πίστωση των παραπάνω συνετάγη το παρόν και αφού διαβάσθηκε, υπογράφεται από τους
συμβαλλόμενους σε έξι όμοια πρωτότυπα.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
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