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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ  ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ ΔΩΡΩΝ εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα 

και Επιδόματος αδείας  (Ν. 4093/2012) – ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Με το άρθρο πρώτο του Ν. 4093/2012, παράγραφος Γ, υποπαράγραφος Γ1, περ. 1, τα 

δώρα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και το επίδομα αδείας, καταργήθηκαν από 01-01-

2013.  

Συστήνουμε την κατάθεση αγωγών στα Διοικητικά κατά τόπους Δικαστήρια, για να 

διεκδικήσετε τα ανωτέρω έως σήμερα.  

 

Α)   ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ  ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ : Δώρο Πάσχα 2012, Επίδομα Αδείας Ιουλίου 2012 και 

Δώρο Χριστουγέννων Δεκεμβρίου 2012 (όσοι έχουν) 

Β)  ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

Γ)   ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΜΕ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ  

Δ) ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ (επόμενη σελίδα) : Συμπληρώνετε όλα τα στοιχεία στην 

εξουσιοδότηση και βεβαιώνετε το γνήσιο της υπογραφής σε οποιαδήποτε Δημόσια Αρχή  

Ε) ΕΞΟΔΑ : 25 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

 Εθνική Τράπεζα: 13293151281 &   

 Τράπεζα Πειραιώς: 5039016443648  
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Ε Ξ Ο Υ Σ Ι Ο Δ Ο Τ Η Σ Η 

Ο/Η υπογράφων/ουσα την παρούσα 

Βαθμός - ΑΜ   

Επώνυμο  

Όνομα  

Πατρώνυμο  

Έκδοση Ημερομ./ Αρχή  Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος 

Ημερ. Γέννησης  

Οδός - Αριθμός   

ΤΚ - Πόλη   

ΑΦΜ - ΔΟΥ   

Τηλέφωνο – κινητό    

Υπηρεσία  

 

ε ξ ο υ σ ι ο δ ο τ ώ 

δια της παρούσης μου την δικηγόρο Αθηνών Αγγελική Δ. Γιαννοπούλου (ΑΜ ΔΣΑ 24407), (οδός 

Μαυρομιχάλη 190 και Αλεξάνδρας), όπως ως πληρεξούσιός μου και αντίκλητος καταθέσει αγωγή 

ενώπιον των Διοικητικών για την διεκδίκηση αποζημίωσης ισόποσης με τις αντισυνταγματικές 

περικοπές των δώρων εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας, βάσει της περ. 1, 

υποπαρ. Γ1, παρ. Γ, άρθρου Πρώτου του ν.4093/2012. 

Παρίσταται σε όλες τις δίκες παντός βαθμού, λαμβάνει παντός είδους έγγραφα από τις αρμόδιες 

υπηρεσίες και δη παραλαμβάνει δικόγραφα, κλήσεις, αποφάσεις ως κατ’ εξοχήν ειδικός αντί του 

εντολέως, έστω και αν η δίκη διεξήχθη απολιπομένου του διαδίκου, ασκεί όλα τα επιτρεπόμενα 

ένδικα μέσα, παραιτείται μέρους ή όλων των επίδικων αξιώσεων και δικογράφων, υπογράφει 

συμβιβασμούς για τη συγκεκριμένη υπόθεση, τρέπει το αίτημα της αγωγής από καταψηφιστικό σε 

αναγνωριστικό ή το αντίθετο, περιορίζει το αίτημα της αγωγής, και εν γένει ενεργεί ως 

πληρεξούσιός μου και αντίκλητος μέχρι πέρατος της υποθέσεως αυτής με έκδοση αμετάκλητης 

απόφασης και είσπραξης του αιτουμένου ποσού. Η εξουσιοδότηση αυτή ως ειδική ισχύει όσο θα 

διαρκεί η δικαστική εκκρεμότητα για την ως άνω υπόθεση. Εγκρίνει δε όλες τις μέχρι σήμερα 

δικαστικές ενέργειες της δικηγόρου. Δύναται δε να διορίζει δια της παρούσης και άλλους 

δικηγόρους με τις αυτές εντολές. 

  Αθήνα ____ / ____ / ______ 

ΘΕΩΡΗΣΗ  Ο/Η  Εξουσιοδοτών/ούσα 

   

   

 


