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Ε Ξ Ο Υ Σ Ι Ο Δ Ο Τ Η Σ Η 

 

Ο/Η κάτωθι υπογράφων/-ουσα …………………………………………… του 

....................., κάτοικος ………………………………., επί της οδού 

..................................... αρ. ......... κάτοχος του υπ’ αριθμ. ……………… 

δελτίου ταυτότητας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας με Α.Φ.Μ 

.……………………..... (Δ.Ο.Υ.…………...…) εξουσιοδοτώ με την παρούσα τους: 1) 

Αθανάσιο Χαριστό του Ιωάννη, κάτοικο Θεσσαλονίκης, επί της οδού Τσιμισκή 

αρ. 2, Δικηγόρο, με Α.Μ. Δ.Σ.Θ. 7219, 2) Κλεοπάτρα Μπαλαή του Ιωάννη, 

κάτοικο Θεσσαλονίκης, επί της οδού Τσιμισκή αρ. 2, Δικηγόρο, με Α.Μ. Δ.Σ.Θ. 

10502, 3) Κωνή Αλκίνοο-Θωμά του Δημητρίου κάτοικο Ιωάννινων, επί της 

πλατείας Πάργης αρ. 7, Δικηγόρο, με Α.Μ. Δ.Σ.Ι. 647 και 4) Καπετάνιο Γεώργιο 

του Κωνσταντίνου, κάτοικο Θεσσαλονίκης, επί της οδού Τσιμισκή αρ. 2, 

Δικηγόρο, με Α.Μ. Δ.Σ.Θ. 12467, όπως από κοινού ή ο έκαστος εξ αυτών 

χωριστά, με εκπροσωπήσουν ως πληρεξούσιοι Δικηγόροι ενώπιον παντός 

αρμοδίου Δικαστηρίου και Διοικητικής Αρχής, προκειμένου να επιτύχουν την 

υπέρ εμού επιδίκαση των μη καταβληθεισών αποδοχών, τις οποίες δικαιούμαι 

για την εκτέλεση νυχτερινών υπηρεσιών καθ’ υπέρβαση των ορίων που τίθενται 

στις εφαρμοστές διατάξεις νόμων και κανονιστικών πράξεων (ιδίως την Κ.Υ.Α. 

8000/32/233-α’/16-3-2018 Φ.Ε.Κ. Β΄ 1302/13-4-2018), καθώς και κάθε 

άλλης σχετικής νόμιμης αξίωσής μου. 

Ειδικότερα, εξουσιοδοτώ τους ως άνω πληρεξούσιους Δικηγόρους να με 

εκπροσωπήσουν για τη διενέργεια όλων των διαδικαστικών πράξεων που 

απαιτούνται, προκειμένου να διεκδικηθούν δικαστικώς οι ως άνω αποδοχές μου 

με κάθε νόμιμο τρόπο, όπως ιδίως με την υπογραφή, κατάθεση και επίδοση 

αγωγής κατά του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και με την παράσταση κατά την 

εκδίκασή της ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου (είτε αυτού, στο 

οποίο αρχικά θα εισαχθεί, είτε εκείνου, στο οποίο εν συνεχεία τυχόν θα 

παραπεμφθεί) κατά τη δικάσιμο στην οποία αυτή θα προσδιορισθεί, αλλά και 

σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο. Η παρούσα ισχύει και για συζήτηση που θα 

ακολουθήσει μετά την έκδοση τυχόν προδικαστικής απόφασης.  

Δηλώνω με την παρούσα, ότι εγκρίνω όλες τις ενέργειες αυτών, 

συμπεριλαμβανομένων και όσων προηγήθηκαν, όπως η υπογραφή, κατάθεση 
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και επίδοση του δικογράφου αγωγής με αριθμό καταχώρισης 

..................................., καθώς επίσης και ότι επιθυμώ τη συζήτηση αυτής είτε 

με την παράσταση των πληρεξουσίων Δικηγόρων μου είτε χωρίς αυτήν.  

 Δια της παρούσας, παρέχω την εντολή και πληρεξουσιότητα στους ως άνω 

πληρεξούσιους Δικηγόρους να προβαίνουν σε οποιαδήποτε κατά την κρίση τους 

αναγκαία ή επωφελή πράξη, προκειμένου να εισπράξουν για λογαριασμό μου 

κάθε ποσό που ενδέχεται να επιδικαστεί υπέρ μου και να διορίζουν και άλλους 

πληρεξούσιους δικηγόρους με τις ίδιες ή λιγότερες εντολές ή να τους 

ανακαλούν.  

 Επιπλέον, εξουσιοδοτώ τους πληρεξουσίους Δικηγόρους, όπως οι ίδιοι ή 

οι μεταπληρεξούσιοι που θα διορίσουν, αιτηθούν για λογαριασμό μου και 

παραλάβουν από κάθε αρμόδια δημόσια υπηρεσία οποιοδήποτε έγγραφο 

απαιτείται για την επιτυχή έκβαση της δίκης, όπως ιδίως βεβαιώσεις της ΕΛ.ΑΣ. 

που αποδεικνύουν τις ώρες της εκτελεσθείσες εκ μέρους μου υπηρεσίας. 

 Η παρούσα ισχύει μέχρι την περαίωση της χορηγηθείσας εντολής δια της 

εκδόσεως τελεσίδικης δικαστικής απόφασης και της είσπραξης των 

επιδικασθέντων από τους εξουσιοδοτούμενους, όχι όμως πέραν των δώδεκα (12) 

ετών από την υπογραφή της. 

                                               ...............…..(τόπος),……..................(ημερομηνία) 

Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα 

 

 

Βεβαίωση γνησίου υπογραφής 


