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ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΔΙΚΗΣ – ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ 

 

Ο/η κάτωθι υπογεγραμμένος/η __________________________ του 

_____________ κάτοικος ____________ οδός ________________ αρ. 

_______________ με ΑΦΜ ____________ Δ.Ο.Υ. ___________________ δια 

του παρόντος εξουσιοδοτώ και δίνω την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα, 

στους Δικηγόρους Αθηνών Κωνσταντίνο Ρήγο του Γεωργίου ΑΜ ΔΣΑ 

17690, οδός Γέλωνος αρ. 11 [210 - 6430747] και Φωτεινή Μπρόφα του 

Παναγιώτη, ΑΜ ΔΣΑ 36032, [210 - 6428031, 6979816464], όπως από κοινού 

ή/και καθένας εξ’ αυτών χωριστά, προβούν στην σύνταξη και κατάθεση 

αγωγής και σε όλες εν γένει τις νόμιμες δικαστικές και εξώδικες ενέργειες σε 

όλους τους βαθμούς δικαιοδοσίας και να παρίστανται σε όλα τα αρμόδια 

δικαστήρια, σε κάθε δικάσιμο πρωτοείσακτη ή εξ αναβολής και να με 

εκπροσωπούν και ενώπιον των Αρχών, προκειμένου να διεκδικήσουν τις 

διαφορές βασικού μισθού (λόγω αναστολής χορήγησης μισθ. βαθμίδας από 

14/02/2012 και εντεύθεν) και χρονοεπιδόματος ετών 2013 έως 2016 [κατά 

περίπτωση] κατά του ΟΤΕ ΑΕ.  

Ως δικηγορική αμοιβή συνολικά και των δύο ως άνω εντολοδόχων 

Δικηγόρων ορίζεται συνολικό ποσοστό 5% (πέντε τοις εκατό) συν ΦΠΑ επί 

του καθαρού ποσού που θα μου καταβληθεί. Η αμοιβή αυτή οφείλεται σε κάθε 

περίπτωση που εισπράττεται οποιοδήποτε ποσό βάσει δικαστικής απόφασης 

και καταβάλλεται ως ποσοστό επί του εκάστοτε εισπραχθησομένου καθώς και 

επί του επιδικασθησομένου ποσού με την περάτωση της υπόθεσης κατόπιν 

έκδοσης τελεσιδίκου δικαστικής αποφάσεως. Ο εντολέας βαρύνεται με την 

υποχρέωση της προκαταβολής των δικαστικών εξόδων της παρούσης 

δικαστικής διεκδίκησης. Ορίζεται ρητά ότι σε περίπτωση ευδοκίμησης της 

υπόθεσης με δικαστική απόφαση και τελεσιδίκως, οι ως άνω δικηγόροι θα 

επιστρέψουν το ποσό εξόδων που προκατέβαλε ο εντολέας. Κατ’ εξαίρεση 

οφείλεται η ίδια ως άνω αμοιβή, χωρίς υποχρέωση επιστροφής των 

προκαταβληθέντων εξόδων, εάν εγώ παραιτηθώ από τη διεκδίκηση ή 
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ανακαλέσω την εντολή για οποιοδήποτε λόγο ή καταργήσω την δίκη χωρίς 

βάσιμο λόγο και χωρίς την συναίνεση των ως άνω Δικηγόρων. Ειδικότερα 

όμως σε περίπτωση που η καταβολή του συνόλου των αιτούμενων ποσών γίνει 

μετά από συλλογική διαπραγμάτευση μεταξύ της ΟΜΕ – ΟΤΕ και του ΟΤΕ 

Α.Ε., δεν θα οφείλεται αμοιβή αλλά ούτε επιστροφή των προκαταβληθέντων 

εξόδων. Σε περίπτωση μη ευδοκίμησης της αγωγής επίσης δεν οφείλεται 

αμοιβή αλλά ούτε επιστροφή των προκαταβληθέντων εξόδων. Η παραπάνω 

συμφωνηθείσα αμοιβή μεταβιβάζεται και εκχωρείται από εμένα προς τους ως 

άνω Δικηγόρους, που μπορούν να την εισπράξουν από κοινού ή/και ο καθένας 

χωριστά, από τον ΟΤΕ ΑΕ ή κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο προς το 

οποίο γνωστοποιώ την παρούσα εκχώρηση και παραγγέλλω να καταβάλει 

στους ανωτέρω 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 τον σκοπό αυτό ή να διορίζουν άλλους δικηγόρους προς 

τον 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 ρητά αποδέχονται τα ανωτέρω.  

Αθήνα, …-…-2017 

Οι Εντολοδόχοι Δικηγόροι                 Ο/η εξουσιοδοτ………. 


