
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ- ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΔΙΚΗΣ 

 

Ο/Η..υπογεγραμμέν……………………………………………………του…………………….

κάτοικος……………..………..,οδός…………………….,Αρ….,ΑΦΜ………….……...ΔΟΥ

………………… εξουσιοδοτώ από κοινού τους δικηγόρους Θεσσαλονίκης α) Αναστάσιο 

Γαζέτη Κουκώλη, κάτοικο Θεσσαλονίκης, οδός Αριστοτέλους 30, ΑΜΔΣΘ 11550 και β) 

Γαβαθόπουλο Θρασύβουλο, κάτοικο Θεσσαλονίκης, οδός Αριστοτέλους 30, ΑΜΔΣΘ 11365 

και δίνω εντολή και πληρεξουσιότητα για τις κάτωθι ενέργειες και με τους εξής όρους: 

1. Οι δικηγόροι (εντολοδόχοι) θα χειρισθούν υπόθεση ομαδικής αγωγής με τη συμμετοχή 

μου κατά του Ελληνικού Δημοσίου, ούτως ώστε, σε περίπτωση νίκης, να εισπράξω από τους 

αντιδίκους το ποσό που αντιστοιχεί στη μη συνταγματική περικοπή των δώρων 

Χριστουγέννων, Πάσχα Επιδόματος Αδείας με τον ν. 4093/12. 

2. Αναγνωρίζω από τώρα ως έγκυρες και ισχυρές και προς το συμφέρον μου γενόμενες όλες 

τις πράξεις των εντολοδόχων, απαλλάσσω δε αυτούς από τώρα από κάθε ευθύνη για τις 

πράξεις αυτές έναντι οιουδήποτε. 

3. Η αμοιβή των δικηγόρων θα είναι 2%, πλέον ΦΠΑ των επιδικασθέντων καθαρών ποσών. 

Η αμοιβή αυτή οφείλεται ακέραιη και σε περίπτωση συμβιβασμού, νομοθετικής ή κάθε 

άλλης εξώδικης ρύθμισης. Η αμοιβή αυτή οφείλεται ακόμη κι αν παραιτηθώ από την 

διεκδίκηση ή συμβιβαστώ ή ανακαλέσω την εντολή ή καταργήσω την δίκη χωρίς την γραπτή 

συναίνεση των δικηγόρων. Εάν οι αντίδικοι προβούν σε μερική καταβολή οι εντολοδόχοι 

δικαιούται να λάβει την αναλογούσα στην καταβολή αμοιβή.  

4. Αν ο δικαστικός αγώνας ή η εξώδικη προσπάθεια αποτύχουν οι δικηγόροι δεν θα 

δικαιούνται καμιά αμοιβή. 

5. Με την παρούσα δίνω την ανέκκλητη πληρεξουσιότητα στους εντολοδόχους να 

εισπράττουν και οι δύο μαζί και ο καθένας ξεχωριστά απευθείας από τους αντιδίκους το ποσό 

της εργολαβικής αμοιβής που τους αναλογεί, την οποία μεταβιβάζω και εκχωρώ σε αυτούς 

δια της παρούσης, οι οποίο έτσι γίνονται συνδικαιούχοι της απαίτησης   

6. Αναλαμβάνω την υποχρέωση να παραδώσω στους εντολοδόχους όλα τα απαιτούμενα 

αποδεικτικά έγγραφα. 

8. Οι δικηγόροι έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν για την εκτέλεση της εντολής 

συνεργάτες ή υποκατάστατους.  

 

Τόπος………………………Ημερ/νία…………………….. 

 

Ο/Η εξουσιοδοτ…… 

                                                                                                                           (υπογραφή) 

 

Θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής 

από Αστ/μία, Σχολείο, ΚΕΠ 

 

 

 


