ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ - ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΗΣ
Ο/η υπογεγραμμέν ............................................................................................................................................ του
.......................................... κάτοικος ........................................................, οδός …….............................. αρ. ........,
εξουσιοδοτώ τους Δικηγόρους Αθηνών, ΜΑΝΩΛΗ ΚΟΥΤΛΗ και ΚΩΦΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ, κατοίκους
Αθηνών,
οδός
Ακαδημίας,
αρ.
69,
τηλ.
210–38.48.258,
210–38.47.368
και
…..……...............................................................................................…………………………… παρέχοντάς τους
την κατά τον Κ. Διοικ. Δ. δικαστική πληρεξουσιότητα των πράξεων της προδικασίας και δίνω σε αυτούς
την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα, προκειμένου, από κοινού ή μεμονωμένα ο καθένας, να προβούν στην
κατάθεση της σχετικής αγωγής και σε όλες τις νόμιμες δικαστικές ή εξώδικες διαδικαστικές πράξεις ενώπιον
όλων των Δικαστηρίων της Επικράτειας, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, καθώς και να παρίστανται κατά την
κρίση τους σ΄ αυτά, στη πρώτη δικάσιμο ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄ αναβολήν, ακόμη και σε εκ παραπομπής
δίκη και να με εκπροσωπούν, ή να διορίζουν άλλους Δικηγόρους ως πληρεξουσίους μου, επιθυμώ δε να
συζητηθεί η αγωγή μου ακόμα και χωρίς την παράσταση των πληρεξουσίων μου Δικηγόρων, αναφορικά με
την αναδρομική διεκδίκηση των περικοπών που υπέστην στις μηνιαίες συντάξιμες αποδοχές μου,
εξαιτίας της εφαρμογής των μνημονιακών νόμων και δηλώνω ότι εγκρίνω ως έγκυρες και ισχυρές όλες τις
ενέργειες των εντολοδόχων μου (υπογραφή αγωγής, κατάθεση κλπ). Η παρούσα έχει ισχύ για 10 έτη.
Ο/η εξουσιοδοτ.....
ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΓΝΗΣΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ
ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΚΕΠ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΝΑ ΤΕΘΕΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ, ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ
ΣΦΡΑΓΙΔΑ, ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ

(υπογραφή)

ΔΙΚΗΣ

Ο/η υπογεγραμμέν ............................................................................................................................................ του
........................................ κάτοικος ....................................................., οδός ………............................ αρ. …........,
Α.Φ.Μ. …………………………., Δ.Ο.Υ. …………………………..εξουσιοδοτώ
τους Δικηγόρους Αθηνών,
ΜΑΝΩΛΗ ΚΟΥΤΛΗ, και ΚΩΦΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ, κατοίκους Αθηνών, οδός Ακαδημίας, αρ. 69, τηλ. 210 –
38.48.258, 210 – 38.47.368 και δίνω σε αυτούς την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα, προκειμένου, να
προβούν στην κατάθεση της σχετικής αγωγής και σε όλες κατά την κρίση τους νόμιμες δικαστικές ή εξώδικες
διαδικαστικές πράξεις, καθώς και να παρίστανται κατά την κρίση τους σε κάθε αρμόδιο Δικαστήριο της
Επικράτειας, αναφορικά με την αναδρομική διεκδίκηση των περικοπών που υπέστην στις μηνιαίες συντάξιμες
αποδοχές μου εξαιτίας της εφαρμογής των μνημονιακών νόμων 4051 / 2012 και 4093 / 2012. Ως δικηγορική
αμοιβή τους, ορίζεται ποσοστό 2 % (συνολικά και για τους δύο μαζί), επί του καθαρού ποσού που θα
εισπράξω. Η αμοιβή αυτή οφείλεται, είτε αν συμβιβαστώ, είτε αν παραιτηθώ από την διεκδίκηση ή ανακαλέσω
την εντολή για οποιοδήποτε λόγο ή καταργήσω την δίκη χωρίς την γραπτή συναίνεση των ανωτέρω Δικηγόρων.
Σε περίπτωση οικειοθελούς ή εξώδικης ή με νομοθετική ρύθμιση καταβολής και χωρίς την έκδοση δικαστικής
απόφασης, το ποσοστό της δικηγορικής αμοιβής είναι ΜΗΔΕΝΙΚΟ. Εάν το αντίδικο προβεί σε μερική
καταβολή, οι εντολοδόχοι δικαιούνται να λάβουν ταυτόχρονα την αναλογούσα κατά τα παραπάνω αμοιβή τους.
Σε περίπτωση αποτυχίας δεν οφείλεται αμοιβή. Η παραπάνω συμφωνηθείσα αμοιβή, με την παρούσα,
μεταβιβάζεται και εκχωρείται από εμένα προς τους ως άνω Δικηγόρους που μπορούν να την εισπράξουν από
το Δημόσιο ή κάθε τρίτο νομικό ή φυσικό πρόσωπο, ταμία ή εκκαθαριστή συντάξιμων αποδοχών κλπ, προς το
οποίο γνωστοποιώ την παρούσα εκχώρηση και παραγγέλλω να καταβάλλει απευθείας στους Δικηγόρους, το
ποσό που θα προκύψει ως αμοιβή τους, σύμφωνα με τα παραπάνω. Εξουσιοδοτώ δε τους ανωτέρω
Δικηγόρους, να υπογράφουν και να υποβάλλουν στις αρμόδιες Αρχές, κάθε σχετικό έγγραφο που θα απαιτηθεί
για το σκοπό αυτό, αναγνωρίζω δε από τώρα όλες τις πράξεις των εντολοδόχων μου, ως έγκυρες και ισχυρές
και απαλλάσσω αυτούς από τώρα από κάθε ευθύνη για τις πράξεις αυτές έναντι οποιουδήποτε και
αναλαμβάνω την υποχρέωση να παραδώσω στους εντολοδόχους μου όλα τα απαιτούμενα αποδεικτικά
έγγραφα. Οι ως άνω Δικηγόροι, ρητώς αποδέχονται τα ανωτέρω.Ο/η εξουσιοδοτ....
(υπογραφή)

ΟΧΙ

ΘΕΩΡΗΣΗ ΓΝΗΣΙΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

