
ΕΝΤΥΠΟ Β 
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΘΕΩΡΗΣΗ ΓΝΗΣΙΟΥ 

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΚΕΠ  Ή ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 

 
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ-ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΔΙΚΗΣ 

 
Ο/η κάτωθι υπογεγραμμέν… ………………………………………………… , του ………………………. , κάτοικος (πόλη)  …………………………….......... , οδός 

………………………….., αριθμός ……………….. , κάτοχος του υπ’ αρίθμ. …………………………. Δ.Α.Τ. , εκπαιδευτικός, με ΑΦΜ…………………………………. 
της Δ.Ο.Υ……………………………..… εξουσιοδοτώ τον Δικηγόρο Αθηνών Ιωάννη Κάπο του Χαραλάμπους, κάτοικο Αθηνών ( Παναγή Τσαλδάρη 
8) και δίνω σε αυτόν την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα, προκειμένου αυτός ή έτερος δικηγόρος ή πρόσωπο το οποίο θα 
νομιμοποιήσει αυτός δυνάμει της παρούσας, ως αντίκλητος και πληρεξούσιος μου Α) να προβεί στην κατάθεση ενώπιον του καθ’ ύλην και 
κατά τόπο αρμοδίου Διοικητικού ή Πολιτικού δικαστηρίου, αγωγής διεκδίκησης, έχουσα αναγνωριστικό ή καταψηφιστικό αίτημα, των 
καταργηθέντων, δυνάμει των οικείων διατάξεων των Ν. 4093/2012 και 4051/2012 Δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα και του Επιδόματος 
Αδείας των ετών 2015 έως και 2018, νομίμως εντόκως καθώς και χρηματική ικανοποίηση για την αποκατάσταση της ηθικής μου βλάβης. Β) 
Να παραστεί αντ’ εμού και να με εκπροσωπήσει κατά την εκδίκαση της εν λόγω αγωγής ενώπιον του αρμοδίου ανωτέρω Δικαστηρίου στην 
δικάσιμο που θα οριστεί για τη συζήτηση του ή σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή δικάσιμο ή και σε κάθε μετά κλήση δικάσιμο συζήτηση αυτής 
που θα οριστεί για οποιοδήποτε λόγο. Γ) Να υποβάλλει υπομνήματα, προτάσεις, ενστάσεις, αντενστάσεις, να εξετάσει μάρτυρες  και να 
προβεί σε οιαδήποτε εν γένει διαδικαστική, προδικαστική ή επί τω ακροατηρίω, πράξη. Δ) Να ασκεί εφέσεις, αντεφέσεις, προσφυγές, 
παρεμβάσεις, ανακοπές, τριτανακοπές, ανακοπές ερημοδικίας, αναιρέσεις και εν γένει, παν ένδικο μέσο ή βοήθημα απαραίτητο για τη 
περαίωση της δοθείσης εντολής, να παρίσταται αντ’ εμού και να με εκπροσωπεί ενώπιον των διοικητικών και πολιτικών δικαστηρίων όλων 
των βαθμίδων, σε όλη την Επικράτεια, κατά τη συζήτηση των ενδίκων μέσων ή βοηθημάτων ( τα οποία θα ασκηθούν τυχόν από εμένα ή 
έτερο διάδικο) ή σε κάθε νέα μετ’ αναβολή  ή νέα κλήση δικάσιμο. Ε) Να παρίσταται και να με εκπροσωπεί ενώπιον του αρμοδίου 
δικαστηρίου κατά τη συζήτηση εκ νέου ασκηθείσης αγωγής λόγω κηρύξεως απαραδέκτου της πρώτης για οιοδήποτε λόγο ή σε περίπτωση 
εκ νέου κατάθεσης της υπό κρίσης μου αγωγής. Στ) Να παραιτείται εν όλω ή εν μέρει από την ασκηθείσα αγωγή, τα ένδικα μέσα ή 
βοηθήματα και να περιορίζει το αίτημα μου. Ζ) Να ζητά και να λαμβάνει αντίγραφα  της απόφασης  που θα εκδοθεί και των σχετικών 
εγγράφων που αφορούν τη δικογραφία, να προβαίνει σε έρευνα των στοιχείων του φακέλου μου, να ζητά και να λαμβάνει αντίγραφα 
αυτών ενώπιον, οιουδήποτε δικαστηρίου, αρμόδιας υπηρεσίας και αρχής, ταμείου και ΝΠΔΔ. Η) Να ζητά και να λαμβάνει αντ’ εμού 
οιοδήποτε βεβαίωση ή πιστοποιητικό εξ οιασδήποτε αρμόδιας υπηρεσίας ή αρχής, το οποίο θα είναι απαραίτητο για τη περαίωση της  
δοθείσης  εντολής. Θ) Να εκπροσωπεί εμένα για την περαίωση της δοθείσης εντολής εξωδίκως Η) Να διορίζει έτερους δικηγόρους ή 
ασκουμένους δικηγόρους, χορηγώντας σε αυτούς, δυνάμει της παρούσας ίδιες ή πλείονες εντολές. Την εν λόγω εντολή και 
πληρεξουσιότητα χορηγώ με ισχύ δέκα (10) ετών.  

Ως αμοιβή για τη περαίωση της εντολής προσφέρω ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί παντός ποσού, που θα μου επιδικασθεί 
δικαστικώς είτε εξωδίκως (πλέον τόκων). Σε περίπτωση καταψηφιστικής αγωγής το δικαστικό ένσημο που αναλογεί στο ποσό της επιδίκου 
απαιτήσεως μου θα καταβληθεί στη ΔΟΥ από εμένα την προτεραία της πρώτης συζητήσεως της αγωγής μου. Η αμοιβή που σας προσφέρω 
αφορά όλη τη διεξαγωγή δίκης μέχρι την έκδοση αμετάκλητης απόφασης. Την αμοιβή αυτή δικαιούσθε όταν καταστεί τελεσίδικος η 
απόφαση, που θα εκδοθεί επί της αγωγής (είτε αναγνωριστικής είτε καταψηφιστικής). Την αμοιβή σας αυτή θα εισπράξετε ως 
συνδικαιούχος κατόπιν ανέκκλητης εκχωρήσεως (η οποία συντελείται με το παρόν) της απαίτησης μου κατά το συμφωνηθέν ποσό  
(ποσοστό) το οποίο μπορείτε να εισπράξετε από το Δημόσιο ή κάθε αρμόδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου προς 
το οποίο γνωστοποιώ την παρούσα εκχώρηση και παραγγέλλω να καταβάλει σε εσάς, τον εντολοδόχο, το ποσό που θα προκύψει ως 
αμοιβή σας, χωρίς τη δική μου μεσολάβηση και αν ακόμη εγώ αμφισβητήσω καθ’ οιονδήποτε τρόπον και δι’ οιονδήποτε λόγον το κύρος της 
εκχωρήσεως αυτής. Την αμοιβή αυτή δικαιούσθε και σε περίπτωση που σας αφαιρέσω την εντολή, σ’ οποιοδήποτε στάδιο της δίκης, μετά 
την ανάθεση της εντολής, για λόγο που δεν βαρύνει εσάς ή σε περίπτωση που η υπόθεση λυθεί συμβιβαστικά. Σε περίπτωση, απόδοσης 
των αιτουμένων αγωγικώς για το επίδικο διάστημα, με νομοθετική ρύθμιση ή άλλη πολιτική απόφαση, που τυχόν λάβει χώρα πριν τη 
συζήτηση της υπόθεσης σε α΄ βαθμό ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών Δικαστηρίων δεν σας οφείλεται η συμφωνηθείσα αμοιβή. Σε 
περίπτωση μη ευδοκιμήσεως, αμετακλήτως της αγωγής δεν δικαιούσθε αμοιβής. Αναλαμβάνω την υποχρέωση να θέσω στη διάθεσή σας 
κάθε αναγκαίο, κατά την κρίση σας, αποδεικτικό μέσο. Τις επιδικασθησόμενες δικαστικές δαπάνες όλων των βαθμών δικαιοδοσίας εκχωρώ 
σε εσάς, τις οποίες χωρίς τη δική μου μεσολάβηση μπορείτε να τις ζητήσετε και να εισπράξετε απ’ ευθείας από Δημόσιο ή κάθε αρμόδιο 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου προς το οποίο γνωστοποιώ την παρούσα εκχώρηση. 

 
Ο/Η Εντολέας 

 
………………………………………. 
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