
 
 

«KYΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ-ΣΚΙΑΔΙΩΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Δικηγορική Εταιρία». 

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ 

 
 
Ο/Η κάτωθι υπογεγραμμένος/η:……………………………………………………………..., κάτοικος 

……………………………….., Οδός: ………………………………..…, Αρ: …., κάτοχος Α.Δ.Τ: 

………………………….…., Αρχή Έκδοσης: …………………….., και  Α.Φ.Μ: ………………………….., 

ΔΟΥ ………………, παρέχω με την παρούσα στη Δικηγορική Εταιρεία με την επωνυμία 

«Κυριακόπουλος – Σκιαδιώτη & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία», που 

εκπροσωπείται νόμιμα από το διαχειριστή της, Κυριακόπουλο Ιωάννη, Δικηγόρο 

(στο εξής η «Εταιρεία»), την αμετάκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα όπως προβεί 

στις παρακάτω ενέργειες: 

α) καταθέσει κατ’ εντολή και για λογαριασμό μου αίτηση ενώπιον του Συμβουλίου 

της Επικρατείας (ΣτΕ) για δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπέρβασης της εύλογης 

διάρκειας της δίκης που ξεκίνησε με την κατάθεση αίτησης Ακύρωσης ενώπιον του 

ΣτΕ και ολοκληρώθηκε με την έκδοση της υπ’αριθμ. 2148/2019 απόφασης του ΣτΕ.  

β) καταθέσει κατ’ εντολή και για λογαριασμό μου προσφυγή κατά  του Ελληνικού 

Δημοσίου, ενώπιον του αρμόδιου Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, αναφορικά με την 

παραβίαση των δικαιωμάτων μου ως μετόχου του πρώην ΤΤ, από το Ελληνικό 

Δημόσιο και την υπ’αριθμ. 2148/2019 απόφαση του ΣτΕ. 

 2. Για το σκοπό αυτό αναθέτω στην Εταιρεία τη δικαστική ή εξώδικη διεκπεραίωση 

των παραπάνω υποθέσεών μου, παρέχοντάς της την αμετάκλητη εντολή και 

πληρεξουσιότητα:  

α. Να με εκπροσωπεί δια του Ιωάννη Κυριακόπουλου και /ή της συνεταίρου του 

δικηγόρου Μαρίας Σκιαδιώτη, ενώπιον των ελληνικών και ευρωπαϊκών 

Δικαστηρίων και ενώπιον κάθε άλλης αρμόδιας Αρχής.  
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β. Να πράξει κάθε τι που απαιτεί, κατά την ελεύθερη κρίση της, το συμφέρον μου 

για μερική ή ολική ικανοποίησή μου, με τους προαναφερόμενους τρόπους, να ζητεί 

και να λαμβάνει έγγραφα από οιονδήποτε τρίτο, να καταθέτει αιτήσεις ενώπιον 

οποιασδήποτε ελληνικής και ευρωπαϊκής διοικητικής, δικαστικής ή εποπτικής αρχής 

κοκ.  

γ. Ειδικότερα η Εταιρεία αναλαμβάνει για λογαριασμό μου τη σύνταξη και 

κατάθεση της αιτήσεως  ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας για δίκαιη 

ικανοποίηση λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της διοικητικής δίκης κατά 

του Ελληνικού Δημοσίου όπως εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομικών, τις 

επιδόσεις/κοινοποιήσεις κλπ και την παράσταση κατά τη συζήτηση ενώπιον του 

ανωτέρω δικαστηρίου για την προάσπιση των εννόμων συμφερόντων μου.  

Επίσης, η Εταιρεία αναλαμβάνει τη σύνταξη και κατάθεση της προσφυγής  ενώπιον 

του αρμόδιου Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου κατά του Ελληνικού Δημοσίου,  για την 

παραβίαση των δικαιωμάτων μου ως μετόχου του πρώην ΤΤ, τις 

επιδόσεις/κοινοποιήσεις κλπ και την παράσταση κατά τη συζήτηση ενώπιον του 

ανωτέρω δικαστηρίου για την προάσπιση των εννόμων συμφερόντων μου. 

3.  Την κάλυψη των εξόδων για την διεκπεραίωση των ανωτέρω υποθέσεών μου θα 

αναλάβει η Εταιρεία (εννοείται ότι το κόστος σύνταξης του συμβολαιογραφικού 

πληρεξουσίου που θα συνταχθεί αργότερα για την εκπροσώπησή μου στο ΣτΕ ή το 

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δεν συμπεριλαμβάνεται), και ως αμοιβή της για όλες τις άνω 

ενέργειές της ορίζεται ποσοστό 20% (είκοσι τοις εκατό) πλέον Φ.Π.Α, σε κάθε ποσό 

που θα επιδικασθεί υπέρ μου προς ολική ή μερική ικανοποίηση των αξιώσεών μου.  

4. Η αμοιβή αυτή θα οφείλεται σε κάθε περίπτωση επιλύσεως της διαφοράς 

(δικαστικής, εξώδικης, διοικητικής, νομοθετικής, συμβιβαστικής, με αναγνώριση ή 

αποδοχή κλπ).   

5. Σε περίπτωση αποτυχίας του δικαστικού αγώνα (τον οποίο εξουσιοδοτώ την 

εταιρεία να αναλάβει και να διεξαγάγει μέχρι την έκδοση δικαστικής αποφάσεως) 

ουδεμία αμοιβή οφείλω. 

6. Την πιο πάνω αμοιβή  ποσοστού 20% (είκοσι τοις εκατό), πλέον Φ.Π.Α και τις 

τυχόν επιδικασθεισόμενες δαπάνες εκχωρώ αμετάκλητα με την παρούσα στην 

Εταιρεία, που δικαιούται να τις εισπράξει απευθείας από το Ελληνικό Δημόσιο με 

την αναγγελία της παρούσας εκχωρήσεως στις αρμόδιες αρχές. 
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7. Σε ουδεμία αντίθετη ενέργεια επιτρέπεται να προβώ χωρίς τη συμμετοχή ή τη 

σύμφωνη γνώμη της εντολοδόχου και θα παραδώσω στην εταιρεία πλήρη φάκελο 

της υπόθεσής μου με τα στοιχεία που θα μου ζητηθούν.  

8. Η Εταιρεία μπορεί να διορίσει και άλλους πληρεξούσιους δικηγόρους για την 

διεκπεραίωση της ανωτέρω εντολής με δικά της έξοδα.  

9. Η άσκηση των παραπάνω ενδίκων βοηθημάτων βρίσκεται στην απόλυτη κρίση 

και διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας, η οποία μπορεί να μην τα ασκήσει σε 

περίπτωση που η συμμετοχή δεν είναι ικανοποιητική ή για οποιονδήποτε άλλο 

λόγο.  

 

……………/…………./2020 

Ο/Η Εξουσιοδοτών-ούσα

   

 

     

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 
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1.  Υπογεγραμμένη Εξουσιοδότηση Ανάθεσης της Υποθέσεως σας στη Δικηγορική 

μας Εταιρία   

2.  Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητας (εφόσον δεν είστε ήδη πελάτης μας) 

3. Φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης μετοχών (εφόσον δεν είστε ήδη πελάτης μας) 

 


