ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΣΗ – ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ∆ΙΚΗΣ (ΑΓΩΓΗΣ)

Ατοµικά Στοιχεία
Ο/Η υπογεγραµµέν….:
Επώνυµο:

……………………………

Όνοµα:

……………………………

Πατρώνυµο: ……………………………
Ον/µα Συζύγου: ……………………………………………….. (για έγγαµες)
Α.Φ.Μ.: ……………………….. ∆.Ο.Υ.: ………………………..
Α.Μ.Κ.Α.:

Στοιχεία ∆ελτίου Αστυνοµικής Ταυτότητας
Αριθµός: ……………………..
Ηµερ.Εκδόσεως: ….-….-………..

Εκδ.Αρχή: …………………………

Μόνιµ…. τακτικ…. υπάλληλος µε σχέση δηµοσίου δικαίου
Κατηγορίας ……… Κλάδου: ………………………..
Υπηρεσίας: Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Έβρου – Φορέα
Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Αλεξανδρούπολης

∆ιεύθυνση Κατοικίας
Πόλη ή Χωριό: ……………………………..
Οδός: ……………………………………….. αριθ. ……….
Τ.Κ.: …………………………..
Τηλέφωνα: …………………………………………………

ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΩ
Τους ∆ικηγόρους του ∆ικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης Κωνσταντίνο
Μορφακίδη (Παρ’ Αρείω Πάγω & Συµβουλίω Επικρατείας), Χρήστο
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Μορφακίδη ((Παρ’ Αρείω Πάγω & Συµβουλίω Επικρατείας), ∆αλµατζή
Κωνσταντίνο (Παρ’ Εφέταις) και ∆ηµήτριο Κρεβούρη (Παρ’ Εφέταις),
κάτοικοι Κοµοτηνής, οδός Βασιλέως Παύλου αριθ. 23 – 69100
Κοµοτηνή, τηλ. 2531026588, 32979, 82747 (fax 2531073654) και δίνω
σ’ αυτούς την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα προκειµένου να
ενεργήσουν δεόντως και προβούν σε όλες εκείνες τις νόµιµες εξώδικες
και δικαστικές πράξεις (αγωγή, υπόµνηµα, έφεση), ώστε να διεκδικήσω
την καταβολή εις εµέ των επιδοµάτων εορτών Πάσχα – Χριστουγέννων
και αδείας από 01-01-2016 έως σήµερα, που διεκόπη από 01-01-2013 µε
τις διατάξεις της περιπτώσεως 1 υποπαραγράφου Γ΄ 1, παραγράφου Γ΄
άρθρου

πρώτου,

από

το

εναγόµενο

Πανεπιστηµιακό

Γενικό

Νοσοκοµείο Έβρου – Φορέα Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο
Αλεξανδρούπολης, νοµίµως εκπροσωπούµενο από τον ∆ιοικητή αυτού,
κατοικοεδρεύοντα στην πόλη της Αλεξανδρούπολης.
Να παρίστανται για λογαριασµό µου ενώπιον κάθε βαθµού δικαιοδοσίας
∆ιοικητικό ∆ικαστήριο της χώρας κατά τη δικάσιµο της σχετικής αγωγής
και σε κάθε αναβολή ή στάση της δίκης και να παραιτούνται χωρίς άλλη
νεώτερη εντολή από κάθε δικόγραφο σε πρώτο και σε δεύτερο βαθµό.
Να υπογράφουν και καταθέτουν για λογαριασµό µου κάθε σχετικό
έγγραφο υπόµνηµα απαιτείται καθώς και έφεση εάν απαιτηθεί κατά της
εκδοθησοµένης πρωτοδίκου αποφάσεως.

(Να θεωρηθεί από ΚΕΠ ή από οποιαδήποτε

Ο/Η Εξουσιοδοτ……..

∆ηµόσια, ∆ηµοτική ή Αστυνοµική Αρχή),
ΟΧΙ σε Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου.
Θεωρήθηκε για το γνήσιο της υπογραφής
…………………………

-

-2018

(υπογραφή)
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