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ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ-ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΔΙΚΗΣ 

 
 
Ο/η υπογεγραμμένος ……………………..……………………………………………………………. 

του…....…………..………………….. κάτοικος…..……..………………………………………………. 

οδός….......…………………………………………….………………………….. αρ……..……..…….. 

Α.Φ.Μ……………..………………….. ΔOΥ………………………………..…………….. εξουσιοδοτώ 

το Δικηγόρο Αθηνών Γιάννη Καρούζο (οδός Ακαδημίας, αρ.35, τηλ. 210 3838412) και δίνω σε 

αυτόν την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα, προκειμένου να προβεί στην κατάθεση της 

σχετικής αγωγής και σε όλες τις νόμιμες δικαστικές και εξώδικες διαδικαστικές πράξεις σε πρώτο, 

δεύτερο και τρίτο βαθμό, καθώς και να παρίσταται σε όλα τα αρμόδια δικαστήρια της επικράτειας, 

κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, στην πρώτη δικάσιμο ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή και να 

με εκπροσωπεί και ενώπιον των Αρχών ή να διορίζει άλλους Δικηγόρους ως πληρεξούσιούς μου, 

προκειμένου να διεκδικήσει τις διαφορές βασικού μισθού (λόγω αναβολής χορήγησης μισθ. 

βαθμίδας από 14/02/2012 και εντεύθεν) και χρονοεπιδόματος ετών 2013 (ή και) 2014 κατά του 

ΟΤΕ ΑΕ. Ως δικηγορική αμοιβή του εντολοδόχου Δικηγόρου ορίζεται ποσοστό 10% (δέκα τοις 

εκατό) συν ΦΠΑ  επί του μικτού ποσού που θα μου επιδικασθεί ή θα καταβληθεί. Η αμοιβή αυτή 

οφείλεται αν περατωθεί η υπόθεση, είτε κατόπιν δικαστικής απόφασης είτε κατόπιν εξώδικου 

συμβιβασμού σε διαβούλευση με την ΟΜΕ ΟΤΕ είτε οικειοθελώς από τον ΟΤΕ ΑΕ είτε με 

νομοθετική ρύθμιση είτε αν εγώ παραιτηθώ από τη διεκδίκηση ή ανακαλέσω την εντολή για 

οποιοδήποτε λόγο ή καταργήσω την δίκη χωρίς τη γραπτή συναίνεση του Δικηγόρου. Σε 

περίπτωση αποτυχίας δεν οφείλεται αμοιβή. Η παραπάνω συμφωνηθείσα αμοιβή μεταβιβάζεται 

και εκχωρείται από εμένα προς τον ως άνω Δικηγόρο, που μπορεί να την εισπράξει από τον ΟΤΕ 

ΑΕ ή κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο προς το οποίο γνωστοποιώ την παρούσα εκχώρηση 

και παραγγέλλω να καταβάλει στον Δικηγόρο το ποσό που θα προκύψει ως αμοιβή του, 

σύμφωνα με τα παραπάνω.  Εξουσιοδοτώ δε τον ανωτέρω Δικηγόρο να υπογράφει και να 

υποβάλλει στις αρμόδιες Αρχές κάθε σχετικό έγγραφο που θα απαιτηθεί για τον σκοπό αυτό. Ο 

ως άνω Δικηγόρος ρητά αποδέχεται τα ανωτέρω. 

 
  
 Ο Εντολοδόχος Δικηγόρος                          …………..………………/………./2017 

                   
         

Ο/η εξουσιοδοτ………. 
 
 
 


