
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ 

 Ο/Η κάτωθι υπογεγραμμένος/η  

…………………....................................................του……………………….και 

της…………………...γεννηθείς/σα……..…………..….στ…..…………………..

κάτοικος........................................οδός……..................................αριθμ…….

κάτοχος του υπ’ αριθ…………………δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που 

εκδόθηκε στις……………………...…από το Τ.Α…………………..…….……με 

ΑΦΜ……………………….…..……….[Δ.Ο.Υ……………………..……….……] 

και ΑΜΚΑ ……….………………. δια της παρούσης  

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩ 

Τη δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «Δ. Σπυρόπουλος και Συνεργάτες 

Δικηγορική Εταιρεία» [ΑΜΔΣΑ 80544] και ΑΦΜ 997293720 [Δ.Ο.Υ. 

Καλλιθέας], με έδρα την Καλλιθέα Αττικής [Λεωφ. Συγγρού 262 και 

Φιλαρέτου 2], όπως εκπροσωπείται νόμιμα και τους δικηγόρους αυτής 

Δημήτριο Σπυρόπουλο του Βασιλείου, δικηγόρο Αθηνών [ΑΜΔΣΑ 19092],  

Σέργιο Τρεχλή του Βλασίου (ΑΜ/ΔΣΑ 36194), Παυλίδου Σοφία  του Ιωάννη 

(ΑΜΔΣΑ 37803) και Αικατερίνη Αποστολοπούλου [ΑΜΑΔΣΑ 38019] και 

κάθε άλλο  συνεργάτη αυτής, όπως επ’ ονόματί μου, δια λογαριασμό μου 

και κατ’ εντολή μου,  ασκήσουν παρέμβαση και  παρασταθούν για την 

υποστήριξή της,  ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας στην πιλοτική 

δίκης, η οποία συζητείται στην Ολομέλεια του ΣτΕ κατά την δικάσιμο της 

10ης Ιανουαρίου 2020, ή σε κάθε μετ’ αναβολή τοιαύτη,  που αφορά στην 

υπ’ αριθμ. 21/2019 πράξη παραπομπής της Επιτροπής του άρθρου 1 παρ. 

1 του Ν. 3900/2010, σχετικής αγωγής, που εκκρεμεί ενώπιον του 

Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών και ζητήσουν την παραδοχή της σχετικής 

αγωγής μου,  αναφορικά με τις περικοπές, που επιβλήθηκαν,   λόγω της 

εφαρμογής  των νόμων  4051/2012, 4093/2012 και 4387/2016 τις 

εκτελεστικές αυτών διατάξεις. 

Επιπλέον, παρέχω τη ρητή εντολή, λόγω αδυναμίας μου, να 

συνυπογράψουν αντ’ εμού και επ’ονόματί μου, το σχετικό δικόγραφο της 

παρέμβασης. Επιπλέον, να παραστούν κατά τη συζήτηση του σχετικού 

ενδίκου βοηθήματος, να λάβουν αντίγραφα κάθε σχετικού εγγράφου για την 

ανωτέρω υπόθεση, καθώς και της απόφασης, που θα εκδοθεί, να ασκήσουν 



οποιοδήποτε ένδικο μέσο και εν γένει να προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια 

ακόμη και αν δεν περιγράφεται ρητά στην παρούσα.  

Επιπλέον, τούς παρέχω την πληρεξουσιότητα να διορίζουν με τις 

ίδιες ή λιγότερες εντολές άλλους συνεργάτες τους,  προκειμένου εν τέλει να 

καταστεί δυνατή η περαίωση της παρασχεθείσης εντολής και η παραδοχή 

των εν γένει αγωγικών αξιώσεών μου.                                  

                                   

 
[τόπος]……………….2019  

-Ο- 
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩΝ 

 

 

 

 


