ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ
O υπογραφόμενος …………………………….……………………… του ………………., κάτοικος
…………………………., οδός ……………………….., αριθμός …., αστυνομικός υπάλληλος, με
Α.Δ.Τ. ΕΛ.ΑΣ. ………….……….., με Α.Φ.Μ: …….……….. και Δ.Ο.Υ. ………………..……,
εξουσιοδοτώ με την παρούσα τους Δικηγόρους:
1. Σκαμπαρδώνη Π. Βάϊο, Δικηγόρο Αθηνών, Α.Μ. ΔΣΑ. 20538, κάτοικο Αθηνών, οδός Γ΄
Σεπτεμβρίου αριθμός 143,
2. Λιβανίδη Ν. Βλάση, Δικηγόρο Βόλου, Α.Μ. ΔΣΒ 764, κάτοικο Βόλου, οδός Κέας αριθμός 7,
3. Σκαμπαρδώνη Π. Φωτεινή Δικηγόρο Αθηνών, Α.Μ. ΔΣΑ. 20537, κάτοικο Αθηνών, οδός Γ΄
Σεπτεμβρίου αριθμός 143,
4. Γάκη Ν. Γεωργία, Δικηγόρο Αθηνών, Α.Μ. ΔΣΑ 28054, κάτοικο Γαλατσίου, οδός Καλαμών,
αριθμός 26
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 τη διεκδίκηση από το Δημόσιο της ειδικής
αποζημιώσεως του αρ. 127 περ. Δ’ β’ του Ν. 4472/2017, σε κάθε περίπτωση του επιδόματος
αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας, για την εκτέλεση νυχτερινής υπηρεσίας κατά το έτος 2020
καθ’ υπέρβαση των ορίων που τίθενται στις εφαρμοζόμενες διατάξεις νόμων και κανονιστικών
πράξεων (ιδίως την Κ.Υ.Α. 8000/32/233-α’/16-3-2018 Φ.Ε.Κ. Β΄ 1302/13-4-2018), καθώς και κάθε
άλλης σχετικής νόμιμης αξίωσής μου.
• 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 και εν γένει να ενεργήσουν οποιαδήποτε διαδικαστική πράξη χρειασθεί, να
υποβάλλουν αιτήσεις στις αρμόδιες υπηρεσίες, να υπογράφουν συμβιβασμούς για τη
συγκεκριμένη υπόθεση, να λαμβάνουν αντίγραφα της εκδοθησόμενης απόφασης και έγγραφα που
αφορούν στη δικογραφία 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 τω 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 τον
ίδιο, ακόμη και αυτές που προηγήθηκαν της παρούσης, όπως υπογραφή και κατάθεση δικογράφου
αγωγής κλπ..
Βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής
Αθήνα, … /…/2021
Ο ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩΝ

