ΕΝΤΟΛΗ - ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΔΙΚΗΣ – ΕΚΧΩΡΗΤΗΡΙΟ
Ο/Η υπογράφων/υπογράφουσα ............................................................ του
.............., κάτοικος ....................... (οδός .............., αρ. ......) κάτοχος του ΑΔΤ
......................, εκδοθέντος από το ....................., με ΑΦΜ ........................, της Δ.Ο.Υ.
.................... και ΑΜΚΑ ......................................................, παρέχω στη δικηγορική
εταιρεία με την επωνυμία ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ που εδρεύει
στην Αθήνα (οδός Σκουφά αρ. 50), με ΑΜ ΔΣΑ 80394 την ανέκκλητη εντολή και
πληρεξουσιότητα να διεκδικήσει με κάθε νόμιμο μέσο από το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ,
ΕΦΚΑ, ΕΤΕΑΕΠ: α) τις διαφορές των αποδοχών μου, που προκύπτουν λόγω των
περικοπών που υπέστην στην σύνταξή μου δυνάμει του Ν.4051/2012 και
Ν.4093/2012, ήτοι τις περικοπές μου τόσο στην κύρια – επικουρική μου σύνταξη
όσο και στα δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος Αδείας και β) την
επαναφορά του ύψους των τακτικών μηνιαίων αποδοχών μου στα προ του
Ν.4051/2012 και Ν.4093/2012 επίπεδα.
Η εντολή αυτή αφορά την ως άνω διεκδίκηση ενώπιον παντός αρμοδίου
Δικαστηρίου κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας μέχρι την τελεσιδικία – έκδοση
απόφασης ΚΑΙ από το Δικαστήριο του β’ βαθμού.
Επίσης, οι Δικηγόροι εντέλλονται να διαπραγματεύονται για την καταβολή
των διεκδικουμένων χρηματικών ποσών είτε με δικαστικό είτε με εξώδικο
συμβιβασμό.
Ως δικηγορική αμοιβή, που οφείλεται σε οποιαδήποτε περίπτωση και με
οποιονδήποτε τρόπο διακανονισμού της υποθέσεως αυτής, είτε με την έκδοση
οριστικής ή τελεσίδικης απόφασης, είτε με συμβιβασμό, είτε με νομοθετική ή άλλη
ρύθμιση εκ μέρους κάθε αρμοδίας Δημοσίας Αρχής σε οποιοδήποτε στάδιο της
Αγωγής, είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο όταν και μόλις γίνει ο διακανονισμός
καθορίζεται το ποσοστό του τρία τοις εκατό (3%), πλέον ΦΠΑ επί του
επιδικασθησόμενου ποσού ή, σε περίπτωση διακανονισμού ή συμβιβασμού, επί
του καταβληθησόμενου (προ φόρων και λοιπών κρατήσεων) ποσού, καθώς και σε
κάθε ποσό οποτεδήποτε και αν αυτό απαιτηθεί, το οποίο θα αναγνωρισθεί υπέρ
του/της υπογράφοντος εντολέως σε χρήματα ή οποιοδήποτε άλλο αντάλλαγμα ή
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είδος εφάπαξ ή τμηματικά, είτε σε περιοδικές παροχές. Στη δικηγορική αμοιβή
προστίθεται η δικαστική δαπάνη καθώς και ο ΦΠΑ όπως και εφόσον οι οικείες
νομοθετικές διατάξεις ισχύουν για τους Δικηγόρους.
Την αμοιβή αυτή, η οποία μεταβιβάζεται και εκχωρείται από τώρα από τον
εντολέα, μπορούν οι πιο πάνω δικηγόροι να την εισπράξουν απευθείας από το
εναγόμενο: Ελληνικό Δημόσιο, ΕΦΚΑ, ΕΤΕΑΕΠ με τη γνωστοποίηση της συμφωνίας
αυτής, όπως ορίζεται με την παρούσα.
Σε περίπτωση αποτυχίας δεν οφείλεται αμοιβή στους πληρεξουσίους
Δικηγόρους.
Η δικαστική δαπάνη, που τυχόν επιδικασθεί θα εισπράττεται από τους
πληρεξούσιους Δικηγόρους στους οποίους εκχωρείται η εντολή με το παρόν
συμφωνητικό
Συμβιβασμός ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο κατάργηση της δίκης για να είναι
έγκυρα πρέπει να συναινέσουν εγγράφως οι Δικηγόροι, διαφορετικά δικαιούνται
να εισπράξουν την αμοιβή τους απευθείας από τα αντίδικα, η οποία αμοιβή θα
υπολογίζεται στο ποσό της αγωγής και με τους όρους, όπως αναλυτικά αναφέρεται
ανωτέρω.
Ημερομηνία του παρόντος συμφωνητικού για όλους τους συμβαλλομένους
θεωρείται η αναγραφομένη στο τέλος του παρόντος κατά την οποία θα υπογράψει
ο τελευταίος των εντολέων ως και οι εντολοδόχοι Δικηγόροι, οι οποίοι και
εξουσιοδοτούνται να συμπληρώνουν την ημερομηνία στο παρόν και να το
υποβάλλουν στις αρμόδιες Αρχές.
Γίνεται μνεία ότι ο εντολέας θεωρεί απαραίτητη την επέμβαση των
εντολοδόχων Δικηγόρων για τον τερματισμό της υποθέσεως και την αμοιβή που
συμφωνήθηκε δίκαιη και εύλογη.
Αθήνα, …..…./…..…./2019
Ο / Η ΕΝΤΟΛΕΑΣ
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ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ
Στ….… ………..……….. σήμερα, ……. / ……. / 2019 ο/η υπογεγραμμένος/η
………………………………………………………………. του ……………………., ΑΔΤ ……………………………
του ΑΤ ……………., ΑΦΜ ……………………….., ΔΟΥ ……………………………. και ΑΜΚΑ
........................................, δηλώνω ότι για την εκδίκαση της από ………………. με αριθμό
κατάθεσης ………………………. Αγωγής μου ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου και σε κάθε
περίπτωση παντός αρμοδίου δικαστηρίου ΚΑΤΑ των ΕΦΚΑ, ΕΤΕΑΕΠ, Ελληνικού
Δημοσίου, διορίζω γενικούς και ειδικούς πληρεξουσίους και αντικλήτους τους
δικηγόρους Αθηνών α) Παύλο Μανωλόπουλο του Σπυρίδωνος, κάτοικο Αθηνών (οδός
Σκουφά αρ. 50), με ΑΜΔΣΑ 2742, β) Ζαφειροπούλου Αδαμαντία του Χρήστου, κάτοικο
Αθηνών (οδός Σκουφά αρ. 50), με ΑΜΔΣΑ 24884, και γ) Δημητρακόπουλο Αλέξιο του
Νικολάου, κάτοικο Αθηνών (οδός Σκουφά αρ. 50), με ΑΜΔΣΑ 28388, στους οποίους
δίνω την ανέκκλητη εντολή, το δικαίωμα και την πληρεξουσιότητα όπως όλοι μαζί ή ο
καθένας ξεχωριστά παρίσταται και με αντιπροσωπεύει στο ως άνω και σε όλα γενικώς
τα ελληνικά, πολιτικά, διοικητικά και ποινικά δικαστήρια κάθε βαθμού και
δικαιοδοσίας καθώς και στον Άρειο Πάγο, στο Συμβούλιο Επικρατείας και στο
Ελεγκτικό Συνέδριο και σε οποιονδήποτε εισηγητή δικαστή και σε οποιαδήποτε
δικαστική, διοικητική, οικονομική και φορολογική αρχή καθώς και σε κάθε εκδικαστική
των ενστάσεων επιτροπή ως ενάγων ή εναγόμενος και με όλες γενικά τις ιδιότητες του
διαδίκου, ενεργεί για την υποστήριξη των δικαίων μου όλες τις κύριες και παρεπόμενες
διαδικαστικές πράξεις που αναγράφονται στον κώδικα της δικονομίας των διοικητικών
ή πολιτικών δικαστηρίων, περιορίζει ή τροποποιεί το αιτούμενο χρηματικό ποσόν σε
καταψηφιστικό ή αναγνωριστικό, αναβάλλει την εκδίκαση της υποθέσεως, παραιτείται
από το δικόγραφο, εκδίδει απόγραφο, υπογράφει σύμβαση εξωδικαστικού ή
δικαστικού συμβιβασμού προβαίνει σε κάθε εξώδικη και γενικώς νόμιμη ενέργεια
κ.λ.π. και να διορίζει άλλους πληρεξουσίους Δικηγόρους με τις ίδιες ή λιγότερες
εντολές καθώς και να τους ανακαλεί.
Η

παρούσα

ισχύει

μέχρι

αμετακλήτου

περατώσεως

της

δίκης

και

ικανοποιήσεως του αγωγικού μου δικαιώματος (άρθρα 30 και 31 Κ.Δ.Δ.).
Ο / Η ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩΝ / ΟΥΣΑ
(Θεώρηση γνησίου υπογραφής από αρμοδία Δημοσία Αρχή)
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΑΦΜ
ΔΟΥ
ΑΜΚΑ
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΤΟ
Ε-MAIL

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΥ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΤΟ
Ε-MAIL
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