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ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ
Ο/Η

κάτωθι

υπογράφ…..

……………………………………………………,

κάτοικος

…………...................…………….., με Αριθμό Μητρώου ..........................., κάτοχος του υπ’
αριθμ. ……………………… δελτίου ταυτότητας, με ΑΦΜ .....……………………., ΔΟΥ
………………., εξουσιοδοτώ τους δικηγόρους Αθηνών, 1) Χαράλαμπο Κ. Μπουκουβάλα, με
ΑΜ/ΔΣΑ 20161, 2) Κων/να Κ. Μπουκουβάλα με ΑΜ/ΔΣΑ 26897 και 3) Γρηγορία Α.
Πανταζοπούλου με ΑΜ/ΔΣΑ 31139, κατοίκους Αθηνών, οδός Βαλαωρίτου, αρ. 14 όπως, από
κοινού ή κεχωρισμένα, διεκδικήσουν δικαστικώς την αναδρομική καταβολή του επιδόματος
εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόματος αδείας. Για το σκοπό αυτό, δια της
παρούσας δίνω εντολή στους ως άνω πληρεξούσιους δικηγόρους να προβούν, από κοινού ή
κεχωρισμένα, στην υπογραφή, κατάθεση και εκδίκαση αγωγής κατά Ελληνικού Δημοσίου
ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου (είτε αυτού στο οποίο θα εισαχθεί η αγωγή
είτε και σε αυτό στο οποίο τυχόν παραπεμφθεί), οποτεδήποτε ήθελε προσδιοριστεί ή αναβληθεί
μετά τον προσδιορισμό αυτής. Δηλώνω ότι εγκρίνω όλες τις ενέργειες αυτών και εκείνες που
προηγήθηκαν, όπως υπογραφή κατάθεση δικογράφου αγωγής κ.λ.π. και δηλώνω ότι επιθυμώ την
συζήτηση της αγωγής μου και χωρίς την παράσταση των πληρεξουσίων δικηγόρων μου.
Με την παρούσα νομιμοποιώ τους πληρεξούσιους δικηγόρους μου να ασκούν πράξεις
αναγκαστικής εκτέλεσης, να εισπράττουν επ’ ονόματι μου κάθε επιδικασθέν ποσό και να
διορίζουν και άλλους πληρεξουσίους δικηγόρους με τις ίδιες ή λιγότερες εντολές και να τους
ανακαλούν νόμιμα.
Η παρούσα ισχύει και για τη συζήτηση μετά τυχόν έκδοση αναβλητικής απόφασης και μέχρι
την έκδοση τελεσίδικης απόφασης και σε κάθε περίπτωση για δώδεκα (12) έτη από την
υπογραφή της.
……..(τόπος), ......………….(ημερομηνία)
Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα

Βεβαιώνεται το γνήσιο
της υπογραφής

ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ
Στην Αθήνα, σήμερα την ______________________, οι υπογεγραμμένοι δηλαδή,
αφενός μεν οι Δικηγόροι Αθηνών: 1. Χαράλαμπος Κ. Μπουκουβάλας, με ΑΜ/ΔΣΑ 20161, με
ΑΦΜ 043960430, 2. Κων/να Κ. Μπουκουβάλα με ΑΜ/ΔΣΑ 26897, με ΑΦΜ 079422218 και 3.
Γρηγορία Α. Πανταζόπουλου με ΑΜ/ΔΣΑ 31139, με ΑΦΜ: 131832351, κάτοικοι Αθηνών, οδός
Βαλαωρίτου, αρ. 14, καλούμενοι στο εξής

«Εντολοδόχοι» και αφετέρου δε ο/η

υπογεγραμμένος/η______________________________________________________
(Ονοματεπώνυμο) του _____________________, (Πατρώνυμο), κάτοικος ________________,
οδός ______________________, αρ. _____, με Αριθμό Μητρώου ___________________,
κάτοχος

του

με

αριθμό

δελτίου

ταυτότητας

_________________,

και

ΑΦΜ

__________________, Δ.Ο.Υ. ___________________ καλούμενος/η στο εξής «Εντολέας»,
συμφώνησαν αμοιβαία και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:
1. Ο εντολέας είναι στέλεχος της Ελληνικής Αστυνομίας. Ο εντολέας διεκδικεί την
καταβολή των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόματος αδείας. Για τη
διεκδίκηση δε των ως άνω επιδομάτων με την άσκηση αγωγής κατά του Ελληνικού Δημοσίου
και οποιαδήποτε άλλη δικαστική και εξώδικη ενέργεια προς ικανοποίηση των συμφερόντων του
στην ανωτέρω υπόθεση, παρέχει με την παρούσα ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα προς το
γραφείο του ως άνω εντολοδόχου Δικηγόρου και των συνεργατών του.
2. Ο εντολέας αναγνωρίζει από τώρα ως έγκυρες, ισχυρές και προς το συμφέρον του
γενόμενες όλες τις πράξεις των εντολοδόχων, απαλλάσσει δε αυτούς από τώρα από κάθε ευθύνη
για τις πράξεις αυτές έναντι οιουδήποτε, άλλως παραιτείται ρητώς τυχόν δικαιώματός του προς
αποζημίωση από οποιαδήποτε αιτία.
3. Η αμοιβή των Δικηγόρων και των συνεργατών τους εξαρτάται από την καταβολή του
ποσού που οφείλεται στον εντολέα και ορίζεται σε ποσοστό 3% (πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ)
επί του όποιου τυχόν ποσού εκκαθαριστεί στον εντολέα, ως καθαρό ποσό για τα ως άνω
επιδόματα, καθ΄οιονδήποτε τρόπο (όπως, δυνάμει δικαστικής απόφασης, απόφασης του
αρμοδίου δικαστηρίου εν συμβουλίω κατά το άρθρο 126Α του ΚΔΔ, ή άλλης αιτίας). Αν η
καταβολή των διεκδικούμενων γίνει τμηματικά, με οποιονδήποτε από τους ανωτέρω τρόπους, η
ανωτέρω αμοιβή υπολογίζεται και οφείλεται επί του ποσού εκάστης καταβολής. Για κάθε
καταβολή προς αυτούς, οι εντολοδόχοι εκδίδουν κατά το μέρος είσπραξης του καθενός τα
προβλεπόμενα από τις οικείες διατάξεις νόμιμα παραστατικά είσπραξης στο όνομα του εντολέα.

4. Ο εντολέας θεωρεί την αμοιβή νόμιμη, εύλογη και δίκαιη. Αυτή η αμοιβή περιέρχεται
ολόκληρη στους εντολοδόχους, έστω και αν ανακληθεί η προς αυτούς εντολή

ή

πληρεξουσιότητα.
5. Ο εντολέας έχει καταβάλει τα έξοδα του πρώτου βαθμού (σύνταξη, άσκηση αγωγής
και συζήτηση αυτής) και θα καταβάλλει ο ίδιος τα τυχόν δικαστικά έξοδα λοιπόν βαθμών
δικαιοδοσίας (π.χ. παράβολο εφέσεως κλπ) εάν και όποτε προκύψουν, στο ύψος που αυτά θα
ανέρχονται τότε.
6. Με την παρούσα ο εντολέας δίνει την ανέκκλητη πληρεξουσιότητα στους
εντολοδόχους να εισπράττουν απευθείας από το Ελληνικό Δημόσιο το αναλογούν σε αυτούς
ποσό εργολαβικής αμοιβής. Επιπλέον, η συμφωνηθείσα δικηγορική αμοιβή μεταβιβάζεται και
εκχωρείται από τον εντολέα στους εντολοδόχους Δικηγόρους, που γίνονται έτσι συνδικαιούχοι
της απαίτησης. Τυχόν δικαστική δαπάνη που θα επιδικάσει το αρμόδιο δικαστήριο εκχωρείται
επίσης σύμφωνα με τα ανωτέρω.
7. Ο εντολέας δηλώνει ότι συναινεί και συγκατατίθεται στην καθ΄οιοδήποτε τρόπο
επεξεργασία των δεδομένων του από τους εντολοδόχους δικηγόρους και συνεργάτες αυτών στο
πλαίσιο και για την εκπλήρωση της παρούσας εντολής.
Η παρούσα συνετάγη σε δύο (2) πρωτότυπα αντίτυπα.
Ο εντολέας
(Ονοματεπώνυμο και Υπογραφή)

Οι εντολοδόχοι
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