
 
 
 
 

 
ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ 

 
 
 

Από την 14-2-2012 και έπειτα ανεστάλη η χορήγηση μισθολογικής βαθμίδας για τους 

εργαζόμενους στον ΟΤΕ, σας ενημερώνουμε ότι θα διεκδικήσουμε τις ως άνω μισθολογικές 

διαφορές (και χρονοεπίδομα), τόσο για τους ήδη εργαζόμενους στον ΟΤΕ, όσο και για όσους 

αποχώρησαν λόγω συνταξιοδότησης.  

 

Το γραφείο μας κατά πάγια τακτική, έτσι και στην συγκεκριμένη περίπτωση, ΔΕΝ ζητάει 

προκαταβολή χρημάτων από τους υπαλλήλους. 

 

 

 

 Σας παρακαλούμε όπως μας στείλετε ταχυδρομικώς: 

 

1. Το ενημερωτικό σημείωμα που ακολουθεί, συμπληρωμένο με τα πλήρη στοιχεία του 

ενδιαφερομένου. 

2. Τα σχετικά δικαιολογητικά που αναφέρονται στο ενημερωτικό σημείωμα. 

3. Το Πληρεξούσιο Εργολαβικό Δίκης και Εκχωρητήριο σε δύο αντίγραφα με πρωτότυπη 

υπογραφή. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ 

 
 

 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 
 
ΟΝΟΜΑ:             ……………………………………………………….............................................................................. 

ΕΠΩΝΥΜΟ:        ………………………………………………………………………………………….……....................... 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:   ……………………………………………………………………………………………...…………….…… 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:      ……………………………………………………………………………………………..…...................... 

ΤΗΛ.ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ……………………………………ΚΙΝ:………………………………………………..………………….... 

Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Υ    ………………………………………………………………………………………………………..…….…. 

e-mail:    ……………………………………………………………………………………………………………….... 

 

 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ:   ……………………………………….......................................................................... 

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: (ΥΕ, ΔΕ, ΔΕ-ΔΟΜ, ΤΕ, ΠΕ, κλπ) ……………………………...……..…....................... 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:   ……………………….…………………………………………………………………………………….….... 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: …………………………………………………………………...................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………...…….... 

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1999 (σε περίπτωση μεταγενέστερης πρόσληψης, να 

σημειωθεί η μισθολογική βαθμίδα ένταξης κατά την πρόσληψη ………………………………………………....…... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………...…. 

ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ή / ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΤΕ, ΠΟΥ 

ΕΛΗΦΘΗ ΥΠΟΨΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΑΣ ΣΕ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟ 1999 ΑΝ ΕΛΗΦΘΗ ΝΑ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΤΑ ΕΤΗ) : …………………………………………………………………………………………………. 

ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΤΕ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ:…………………………………….…..… 

ΑΙΤΙΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΤΕ:…………………………………………………………………………………..….... 

 

 ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: 
 
1. ΕΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΗΝΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ – ΜΑΪΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ, ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΝΑ ΑΠΟ ΕΤΗ: 2011, 
2012, 2013, 2014, 2015 ΚΑΙ 2016 
2. ΦΥΛΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ 3 ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ : 2011, 2012, 2013 ,2014, 2015 ΚΑΙ 2016 
ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΦΥΛΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΔΗΛΩΣΤΕ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΣΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΤΟΣ: 
……………………………………………………………………………………………………………………………...………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………...……. 
3. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΔΙΚΑΙΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ, ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΕ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΥΤΗΣ. 
 

 
 



 

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΤΗΡΙΟ 
 

Μεταξύ του/της υπογεγραμμένου/ης ……………..…………………………….……………….…......... του …....………….…..…………., 
κάτοικου ……………………………………………...….…………, οδός ………..…..………..……………………………., αρ………….… 

Α.Φ.Μ: _ _ _ _ _ _ _ _ _ , Δ.Ο.Υ.: …………………………., Κ.Α.Μ.: _ _ _ _ _ _ και αφ΄ ετέρου της: Δικηγορικής 

Εταιρίας με την επωνυμία «Χ. ΦΙΛΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ - ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ», με έδρα το Μαρούσι Αττικής, όπως 
εκπροσωπείται νόμιμα από τον Χαράλαμπο Φίλη  συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα : 
 

1.  Ο/Η πρώτος/η των συμβαλλομένων αναθέτει στη δεύτερη των συμβαλλομένων Δικηγορική Εταιρία την επιδίωξη δικαστικώς ή 
εξωδίκως της ικανοποίησης των απαιτήσεών του/της κατά του ΟΤΕ. Α.Ε, για τις διαφορές βασικού μισθού (λόγω αναστολής 
χορήγησης μισθολογικής βαθμίδας από 14-2-2012 και εντεύθεν) και χρονοεπιδόματος ετών 2013 (ή και) 2014. 

2.  Ως καταβλητέα αμοιβή στη συμβαλλόμενη Δικηγορική Εταιρία, ορίζεται ποσοστό 15% συν Φ.Π.Α, επί των ποσών και τόκων, 
που θα επιδικασθούν σε τυχόν δικαστικές αποφάσεις, η οποία αμοιβή θα οφείλεται και αν ακόμα η διαφορά λυθεί 
συμβιβαστικώς με οποιοδήποτε τρόπο, είτε εξωδίκως, κατόπιν διαβούλευσης με την ΟΜΕ – ΟΤΕ, είτε οικειοθελώς από τον ΟΤΕ, 
είτε με νομοθετική ρύθμιση, είτε αν ο/η πρώτος/η των συμβαλλομένων παραιτηθεί από τη διεκδίκηση ή ανακαλέσει την εντολή 
για οποιοδήποτε λόγο ή καταργήσει τη δίκη χωρίς τη γραπτή συναίνεση του δικηγόρου. 

3.  Το παραπάνω ποσοστό θα υπολογίζεται επί των απαιτήσεων που πηγάζουν από τις παραπάνω αιτίες, από τότε που αυτές 
γεννήθηκαν και για μεταγενέστερο του παρόντος χρόνου, μέχρι της οριστικής ικανοποιήσεώς τους και πριν από κάθε αφαίρεση 
από αυτές οποιασδήποτε κρατήσεως. 

4.  Το εκχωρούμενο ποσοστό μετά την κατ΄ ουσίαν λύση της διαφοράς, είτε με απόφαση, είτε με άλλο διακανονισμό, μπορεί η 
εκδοχείσα Δικηγορική Εταιρία να εισπράξει απευθείας από τον οφειλέτη. 

5.  Οι τυχόν επιδικασθείσες δικαστικές δαπάνες και δικηγορικές αμοιβές, αλλά και κάθε άλλη δικαστική δαπάνη και αμοιβή, όπως 
σύνταξη επιταγής, παραγγελία προς εκτέλεση και άλλες δαπάνες, ανήκουν στη συμβαλλόμενη Δικηγορική Εταιρία προς την 
οποία εκχωρούνται και μεταβιβάζονται, η οποία εξουσιοδοτείται με το παρόν συγχρόνως με την εκχωρηθείσα δικηγορική αμοιβή 
να εισπράξει τα παραπάνω απευθείας από τον οφειλέτη. 

6.  Ο/Η πρώτος/η των συμβαλλομένων εξουσιοδοτεί τον οφειλέτη (ΟΤΕ) να παρακρατήσει και να καταβάλλει απευθείας στη 
συμβαλλόμενη Δικηγορική Εταιρία, τον αναλογούντα Φ.Π.Α 

7.  Η εντολοδόχος Δικηγορική Εταιρία αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει τα απαιτούμενα έξοδα μέχρι την επίτευξη της 
τελεσίδικης απόφασης ή τυχόν εξώδικης ικανοποίησης των απαιτήσεων του/της πρώτου/ης των συμβαλλομένων, χωρίς να 
δικαιούται να ζητήσει από τον/την πρώτο/η καμία αμοιβή και έξοδα σε περίπτωση αποτυχίας των δικαστικών αγώνων ή των 
εξώδικων ενεργειών.  

8.  Συμβιβασμός, μερική ή ολική καταβολή, εξόφληση, άφεση χρέους, αναγνώριση μη υπάρξεως χρέους καθώς και παραίτηση από 
τις αξιώσεις από τον/την πρώτο/η των συμβαλλομένων για να έχουν κύρος, θα πρέπει να γίνουν μετά την έγκριση και 
συγκατάθεση της δεύτερης των συμβαλλομένων Δικηγορικής Εταιρίας και με την προϋπόθεση ότι θα έχει καταβληθεί στη 
συμβαλλόμενη Δικηγορική Εταιρία η συμφωνηθείσα αμοιβή ποσοστού 15% επί του διεκδικούμενου ποσού.  

9.   Η παραπάνω συμφωνηθείσα αμοιβή θα οφείλεται και θα καταβληθεί στη συμβαλλόμενη Δικηγορική Εταιρία και αν ακόμη οι 
απαιτήσεις, κατόπιν ενεργειών των παραπάνω, αναγνωρισθούν και καταβληθούν με οποιοδήποτε τρόπο πριν οποιασδήποτε 
συζήτησης της σχετικής αγωγής, είτε αυτή εγερθεί στο όνομα του πρώτου/της των συμβαλλομένων, είτε  κάποιου άλλου από 
τους συναδέλφους του/της με όμοιες απαιτήσεις. 

10. Σε περίπτωση που ο/η εντολέας διορίσει και άλλον ή άλλους Δικηγόρους για την ίδια υπόθεση η παρούσα συμφωνία δεν 
επηρεάζεται και έτσι η συμβαλλόμενη Δικηγορική Εταιρία δικαιούται οπωσδήποτε την ανωτέρω αμοιβή της, ανεξάρτητα από 
άλλες αμοιβές σε άλλους Δικηγόρους. Επίσης, η παραπάνω αμοιβή θα οφείλεται και σε περίπτωση ανάκλησης από τον/την 
πρώτο/η των συμβαλλομένων της χορηγηθείσας πληρεξουσιότητας προς τη δεύτερη των συμβαλλόμενων Δικηγορική Εταιρία. 

11. Προς τούτο ο πρώτος/η των συμβαλλομένων παρέχει την εντολή και πληρεξουσιότητα προς τη συμβαλλόμενη Δικηγορική 
Εταιρία να τον/την εκπροσωπήσει για τις ως άνω υποθέσεις ενώπιον παντός αρμόδιου Δικαστηρίου και πάσης φύσεως 
διοικητικής αρχής ή Διοικητικού Δικαστηρίου ή Διοικητικής Επιτροπής. 

12. Ο/ Η πρώτος/η των συμβαλλομένων αναθέτει στην ανωτέρω Δικηγορική Εταιρία να υπογράφει και να υποβάλλει στις αρμόδιες 
Αρχές κάθε σχετικό έγγραφο, που θα απαιτηθεί για το σκοπό αυτό. 

                                                

 Αθήνα                        /         /2017 

 

         Η Εντολοδόχος Δικηγορική Εταιρεία                           Ο / Η Εντολέας 

 

  


