
 

(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 6ο ) 

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ 

(Εν Αποστρατεία στελέχους) 
Ο/Η υπογράφ…. ………………………………............................ (Ονομ/μο), κάτοικος (Πόλη, 

περιοχή)…………………………….……………………………………, οδός …………………..………………………………………, 

αριθ…….…, κάτοχος του με αριθ. ……………………………………… Δελτίου Ταυτότητας, που εκδόθηκε 

από τ... …………………………………………(Εκδούσα Αρχή), με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 

(ΑΦΜ)…………………………, αρμόδιας Δ.Ο.Υ.………………………………, & με Αριθμό Μητρώου 

Συνταξιούχου ………………………………….…………………. , 

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩ 

Τη δικηγόρο Αθηνών Ροδάνθη Π. Πετραδέλλη  (ΑΜΔΣΑ 13187), κάτοικο Αθηνών, Λ. 

Αλεξάνδρας, αριθ. 48, όπως διεκδικήσει δικαστικώς την καταβολή της διαφοράς των 

συντάξιμων αποδοχών μου, ως εν αποστρατεία στελέχους των Ενόπλων Δυνάμεων  & Σωμάτων 

Ασφαλείας, η οποία προέκυψε από την εφαρμογή των κριθέντων, από το ΣτΕ ως 

αντισυνταγματικών , διατάξεων της υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου Γ΄ του άρθρου 

πρώτου του Ν. 4093/2012, από την 01-08-2012, ληφθέντων υπόψη και των 

μισθολογικών/βαθμολογικών μου προαγωγών, οι οποίες ξεπάγωσαν με την θέση σε ισχύ του 

Ν.4093/2012.  

Για το σκοπό αυτό, με την παρούσα, δίνω εντολή στην ως άνω πληρεξούσια δικηγόρο 

να προβεί στην σύνταξη, υπογραφή, κατάθεση και εκδίκαση Αγωγής κατά του Ελληνικού 

Δημοσίου ενώπιον του αρμόδιου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου οποτεδήποτε ήθελε 

προσδιοριστεί ή αναβληθεί μετά τον προσδιορισμό της, για τη διεκδίκηση της διαφοράς των 

αποδοχών μου, που προέκυψε από την εφαρμογή των αντισυνταγματικών διατάξεων της 

υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου Γ΄ του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012, από την 01-08-

2012 έως και την ημερομηνία κατάθεσης της αγωγής. Η παρούσα ισχύει και για τη συζήτηση 

μετά τυχόν έκδοση αναβλητικής απόφασης. 

Επίσης εξουσιοδοτώ αυτήν ν’ ασκήσει Έφεση, αν παραστεί ανάγκη, κατά της 

εκδοθησομένης απόφασης και να με εκπροσωπήσει και στην κατ’ Έφεση δίκη ενώπιον του 

αρμοδίου Δικαστηρίου και να ζητήσει η  ίδια ή δια νόμιμα εξουσιοδοτημένου συνεργάτη της  

κάθε στοιχείο που ήθελε απαιτηθεί για την εκπλήρωση του ως άνω σκοπού από οποιαδήποτε 

αρμόδια υπηρεσία ή αρχή κατά την απόλυτη κρίση της. 



Δηλώνω ότι εγκρίνω όλες τις ενέργειες αυτής και εκείνες που προηγήθηκαν, όπως 

υπογραφή και κατάθεση δικογράφου αγωγής κ.λ.π. και δηλώνω ότι επιθυμώ την συζήτηση της 

αγωγής μου και χωρίς την παράσταση της πληρεξουσίας δικηγόρου μου. 

Με την παρούσα νομιμοποιώ την πληρεξουσία δικηγόρο μου να ασκεί πράξεις 

αναγκαστικής εκτέλεσης, να εισπράττει επ’ ονόματί μου κάθε επιδικασθέν χρηματικό ποσό και 

να διορίζει και άλλους πληρεξουσίους δικηγόρους με τις ίδιες ή λιγότερες εντολές και να τους 

ανακαλεί νόμιμα. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης και την εκτέλεσή της και σε 

κάθε περίπτωση για δώδεκα (12) έτη από την υπογραφή της. 

………………(τόπος), ……/..../ 2015 
     Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα 

           Βεβαιώνεται το ιδιόχειρο  
                   της υπογραφής 

 

 

 

 

 

 


