
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ  

 

Ο/Η υπογραφόμενος/η …………………………………………….…………….… 

του ……………………. κάτοικος ……………..…………………., οδός 

…..…………………………….., αρ. ……, με Α.Μ. ΕΛ.ΑΣ….…………… , ΑΦΜ 

…………………….. ΔΟΥ ……………………… εξουσιοδοτώ με την παρούσα, 

ως ειδικούς πληρεξούσιους, αντιπροσώπους και αντικλήτους μου, τους 

Δικηγόρους: 

α) Σκαμπαρδώνη Βάιο του Περικλέους με αριθμό μητρώου Δικηγορικού 

Συλλόγου Αθηνών 20538, Α.Φ.Μ. 027567919, ΔΟΥ ΙΓ’ Αθηνών  

β) Σκαμπαρδώνη Φωτεινή του Περικλέους με αριθμό μητρώου Δικηγορικού 

Συλλόγου Αθηνών 20537, Α.Φ.Μ. 076132455, ΔΟΥ ΙΓ’ Αθηνών  

γ) Λιβανίδη Βλάση του Νικολάου με αριθμό μητρώου Δικηγορικού Συλλόγου 

Βόλου 764, Α.Φ.Μ. 120424478 ΔΟΥ Α’ Βόλου 

δ) Γάκη Ν. Γεωργία, με αριθμό μητρώου Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών 

28054, Α.Φ.Μ. 136007247 ΔΟΥ Γαλατσίου  

όπως ως αντίκλητοι και πληρεξούσιοι δικηγόροι μου ενεργώντας από κοινού 

ή μεμονωμένα ο καθένας:  

 καταθέσουν αγωγή ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κατά 

του Ελληνικού Δημοσίου, όπως νομίμως εκπροσωπείται από τον Υπουργό 

Οικονομίας και Οικονομικών και από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, 

για την διεκδίκηση της αναδρομικής καταβολής των επιδομάτων δώρων 

(Χριστουγέννων και Πάσχα) και αδειών που αναλογούν στα έτη 2016 έως 

2018. 

 παραστούν, έστω και αν η δίκη διεξαχθεί απολιπομένου του διαδίκου, 

κατά την εκδίκαση της αγωγής αυτής ενώπιον του αρμοδίου Τμήματος του 

Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών ή σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο, άλλως 

να συζητηθεί αυτή και χωρίς την παρουσία των πληρεξουσίων μου 

δικηγόρων, να υποβάλλουν και υπογράφουν υπομνήματα, ενστάσεις και 

κάθε άλλο έγγραφο που θα απαιτηθεί, να τρέπουν το αίτημα της αγωγής από 

καταψηφιστικό σε αναγνωριστικό ή το αντίθετο και εν γένει να ενεργήσουν 



οποιαδήποτε διαδικαστική πράξη χρειασθεί, να υποβάλλουν αιτήσεις στις 

αρμόδιες υπηρεσίες, να υπογράφουν συμβιβασμούς για τη συγκεκριμένη 

υπόθεση και γενικά να ενεργούν κάθε τι που απαιτείται για την περάτωση της 

ανωτέρω εντολής.  

 αποδέχονται τις αποφάσεις που θα εκδοθούν και να ασκούν όλα τα ένδικα 

μέσα τακτικά ή έκτακτα κατά των αποφάσεων. Να παρίστανται κατά τη 

συζήτηση των ένδικων αυτών μέσων, άλλως να συζητηθούν και χωρίς την 

παρουσία των πληρεξουσίων μου δικηγόρων και γενικά να ενεργήσουν κάθε 

νόμιμη και αναγκαία πράξη παντός αρμοδίου δικαστηρίου, κάθε βαθμού και 

δικαιοδοσίας και ενώπιον κάθε άλλης υπηρεσίας, υπογράφοντας για 

λογαριασμό μου κάθε έγγραφο, δήλωση, πράξη, ή απόδειξη για την 

ολοκλήρωση των πιο πάνω εντολών.  

 διορίζουν κι άλλους πληρεξούσιους δικηγόρους με τις ίδιες ή μη εντολές 

και να τους ανακαλούν.  

Τέλος, με την παρούσα δηλώνω ότι εγκρίνω κι αναγνωρίζω ως έγκυρες, 

νόμιμες κι απρόσβλητες όλες τις πράξεις των πληρεξουσίων μου δικηγόρων 

σαν να έγιναν από εμένα τ…ν ίδι…, ακόμη και αυτές που προηγήθηκαν της 

παρούσης, όπως υπογραφή και κατάθεση δικογράφου αγωγής, αίτηση προς 

το Ν.Σ.Κ. περί διακοπής της παραγραφής κλπ.. 

 

Αθήνα,   … /… / 201… 

Ο ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩΝ/ΟΥΣΑ 

Βεβαιώνεται το γνήσιο 

της υπογραφής 


