
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ 

Ο  κάτωθι  υπογεγραμμένος  ………………………………………………………, 

κάτοικος Θεσσαλονίκης (οδός ……………………………………………………), 

Α.Δ.Τ. ………………………………/ ημερομηνία έκδοσης ……………………… 

του Α.Τ. ……………………………………………………/ Α.Φ.Μ. ……………… / 

Δ.Ο.Υ. ……………………………………………

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩ 

το  δικηγόρο  Θεσσαλονίκης  Ηλία  ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΗ  του  Νικολάου  (Α.Μ.Δ.Σ.Θ. 

3711),  κάτοικο  Θεσσαλονίκης  (οδός  Φράγκων  14  –  Θεσσαλονίκη),  ή  τη 

δικηγόρο  Θεσσαλονίκης  Ευφροσύνη  ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΟΥ  του  Νικολάου 

(Α.Μ.Δ.Σ.Θ.  4245),  κάτοικο  Θεσσαλονίκης  (οδός  Φράγκων  14  – 

Θεσσαλονίκη),  ή  τη  δικηγόρο  Θεσσαλονίκης  Ταταινή  ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ  του 

Κοσμά  (Α.Μ.Δ.Σ.Θ.  8895),  κάτοικο  Θεσσαλονίκης  (οδός  Φράγκων  14  – 

Θεσσαλονίκη),  αντ’  εμού  και  για  λογαριασμό  μου,  ενεργώντας  ο  καθένας 

χωριστά, κατά τη δική τους κρίση και επιλογή, ως πληρεξούσιοι δικηγόροι και 

αντίκλητοί μου, να υποβάλλουν προς το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου 

με  την  επωνυμία  «ΕΘΝΙΚΟΣ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΠΑΡΟΧΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΥΓΕΙΑΣ»  (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.),  που  εδρεύει  στην  Μαρούσι  Αττικής  (Λεωφόρος 

Κηφισίας 39) και στη Θεσσαλονίκη εκπροσωπείται νόμιμα από τον Διευθυντή 

του καταστήματός του στη Θεσσαλονίκη, αίτηση – όχληση για την πληρωμή 

των ωρών υπερωριακής απασχόλησης που πραγματοποίησα για τα έτη 2012 

και 2013, των οποίων την πληρωμή αρνείται ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μέχρι και σήμερα, 

παρά τις σχετικές οχλήσεις μου. 

Επίσης εξουσιοδοτώ τους ανωτέρω δικηγόρους ως πληρεξούσιοι  δικηγόροι 

και αντίκλητοί μου, ενεργώντας ο καθένας χωριστά, κατά την κρίση τους και 

τη  δική  τους  επιλογή,  να  ασκήσουν  αγωγή  ενώπιον  των  αρμοδίων 

Δικαστηρίων για τη διεκδίκηση των ανωτέρω αμοιβών μου,  να παραστούν 

κατά  τη  συζήτηση  της  αγωγής  μου,  να  ασκήσουν  ένδικα  μέσα  κατά  της 

απόφασης που θα εκδοθεί και να παραστούν κατά τη συζήτηση αυτών και 

γενικά να με εκπροσωπήσουν σε κάθε στάδιο των δικών, σε κάθε βαθμό και 

δικαιοδοσία, μέχρι την έκδοση αμετάκλητης απόφασης επί της αγωγής μου. 



Επίσης δηλώνω ότι εξουσιοδοτώ τους ανωτέρω δικηγόρους, αντ’ εμού και για 

λογαριασμό μου, ενεργώντας ο καθένας χωριστά, κατά τη δική τους κρίση και 

επιλογή,  ως  πληρεξούσιοι  δικηγόροι  και  αντίκλητοί  μου,  να  υποβάλλουν 

αιτήσεις  σε  κάθε  αρμόδια  Δημόσια,  Διοικητική  ή  Δικαστική  Αρχή  για  την 

χορήγηση κάθε εγγράφου ή στοιχείου που θα κρίνουν αναγκαίο για την ως 

άνω διεκδίκηση και να παραλαμβάνουν από τις ανωτέρω Αρχές τα σχετικά 

έγγραφα ή στοιχεία.

Επίσης δηλώνω ότι εξουσιοδοτώ τους ανωτέρω δικηγόρους αντ’ εμού και για 

λογαριασμό μου, ενεργώντας ο καθένας χωριστά, κατά τη δική τους κρίση και 

επιλογή, να προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια και πράξη απαιτηθεί για την 

ολοκλήρωση της παραπάνω εντολής, ενώπιον κάθε αρμοδίου Δικαστηρίου ή 

κάθε  Δημόσιας  ή  Διοικητικής  ή  άλλης  Αρχής,  να υποβάλουν αιτήσεις  στις 

αρμόδιες  Δημόσιες  και  Δικαστικές  Αρχές  και  να  λαμβάνουν  τα  σχετικά 

πιστοποιητικά,  βεβαιώσεις  ή  έγγραφα,  καθώς και  να διορίζουν και  άλλους 

πληρεξούσιους δικηγόρους με τις ίδιες ή ακόμη και με λιγότερες από τις ως 

άνω εντολές, κατά τη δική τους κρίση και επιλογή, 

Θεσσαλονίκη .................................

O/Η  ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤ………

Αναγκαία η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής 
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