ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ
Ο/Η υπογράφ
κάτοικος,

………………………………………………………………

με

αριθμ.

Μητρώου

………………………………………………………, με ΑΦΜ ……………………………………………,
κάτοχος του με αριθμ. ………………………………………. Δελτίου Ταυτότητας του
………………………………………… εξουσιοδοτώ την δικηγορική εταιρεία με την
επωνυμία «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τους συνεργαζόμενους με αυτήν δικηγόρους και ειδικότερα
τους δικηγόρους:

όπως, από κοινού ή ο καθένας χωριστά, προβούν σε κάθε απαιτούμενη
δικαστική ενέργεια για την διεκδίκηση της διαφοράς των μισθολογικών μου
αποδοχών από 1-8-2012, η οποία προέκυψε από την εφαρμογή των
αντισυνταγματικών διατάξεων της υποπαραγράφου Γ1 του άρθρου πρώτου
Ν.

4093/2012

καθώς

και

για

την

αναγνώριση

των

εφεξής

καταβληθησομένων αποδοχών μου σε συμμόρφωση με την υπ’ αριθμ. 21942195/2014 απόφαση του ΣΤΕ.
Στους ανωτέρω, ενεργούντες από κοινού ή ο καθένας χωριστά, δίδω την
εντολή και πληρεξουσιότητα να καταθέτουν κάθε είδους αίτηση και
δικόγραφο ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων και Αρχών, να παρίστανται
κατά τη συζήτηση αυτών, να ασκούν οποιοδήποτε ένδικο μέσο και να
προβαίνουν γενικώς σε κάθε απαιτούμενη νόμιμη ενέργεια προς εκπλήρωση
της εντολής.
Ειδικότερα στους ανωτέρω, ενεργούντες από κοινού ή ο καθένας χωριστά,
δίδω την εντολή και πληρεξουσιότητα να συντάξουν, ασκήσουν και
συζητήσουν αγωγή μου κατά του Ελληνικού Δημοσίου ενώπιον του αρμοδίου
Διοικητικού Πρωτοδικείου με αίτημα αφενός μεν την καταβολή σε εμένα της
διαφοράς των μισθολογικών μου αποδοχών από 1-8-2012 έως τον χρόνο
κατάθεσης της αγωγής, νομιμοτόκως και αφετέρου την αναγνώριση των

εφεξής καταβληθησομένων αποδοχών μου σε συμμόρφωση με την υπ’
αριθμ. 2194-2195/2014 απόφαση του ΣΤΕ.
Δηλώνω ρητώς ότι εγκρίνω όλες τις ενέργειες των ανωτέρω και εκείνες που
προηγήθησαν και τυχόν δικαστικές ή διαδικαστικές ενέργειες πάσης φύσης
που θα ακολουθήσουν, όπως να ασκούν πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης,
να εισπράττουν επ’ονοματί μου κάθε τυχόν επιδικασθέν ποσό καθώς,
επίσης, και να διορίζουν άλλους τυχόν δικηγόρους, με τις ίδιες ή λιγότερες
εντολές και να τους ανακαλούν ελεύθερα.
Η παρούσα ισχύει μέχρι την έκδοση τελεσιδίκου απόφασης οποτεδήποτε και
αν αυτή εκδοθεί.
Αθήνα,
Ο /Η εξουσιοδοτών
Βεβαιούται το γνήσιο
της υπογραφής

