ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ
Ο/Η παρακάτω υπογράφων/ουσα καθηγητής/τρια Δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης Ν. Λέσβου, εξουσιοδοτώ µε την παρούσα την δικηγόρο του
Δικηγορικού Συλλόγου Μυτιλήνης Ελένη Φ. Καλλιπολίτη µε ΑΜ/ΔΣΜ
221, όπως ως αντίκλητος και πληρεξούσια δικηγόρος µου :
1. Συντάξει, υπογράψει και καταθέσει για λογαριασµό µου στο
αρµόδιο Διοικητικό Πρωτοδικείο Μυτιλήνης, αγωγή εναντίον του
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ µε αίτηµα την αναδροµική καταβολή της
µηνιαίας πάγιας αποζηµίωσης ποσού 300,00 ευρώ, που χορηγήθηκε κατ’
εφαρµογή του άρθρου 3 του Ν. 3554/2007, µε την υπ’ αριθµ. πρωτ.
2/38272/0022/28-6-2007 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών
Οικονοµίας και Οικονοµικών και Αιγαίου και Νησιώτικης Πολιτικής .
2. Παραστεί και µε εκπροσωπήσει ενώπιον του αρµοδίου
Διοικητικού Πρωτοδικείου Μυτιλήνης στη δικάσιµο που θα ορισθεί
αρµοδίως για την συζήτηση της εν λόγω αγωγής µου ή σε οποιαδήποτε
άλλη µετ’ αναβολή ή νέα κλήση δικάσιµο.
2. Υποβάλει σχετικό υπόµνηµα και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο
προς υποστήριξη και νοµιµοποίηση της ένδικης αξίωσής µου, και να
ενεργήσει οποιαδήποτε άλλη σχετική διαδικαστική πράξη χρειασθεί για
την περάτωση της παραπάνω εντολής.
3.
Να ασκήσει εφέσεις, αναιρέσεις, προσφυγές, παρεµβάσεις,
ανακοπές, ανακοπές ερηµοδικίας κλπ, να παρίσταται και µε εκπροσωπεί
ενώπιον του αρµοδίου Διοικητικού Δικαστηρίου κατά την συζήτηση
οποιουδήποτε τυχόν ασκηθέντος εκ των ανωτέρω ενδίκου βοηθήµατος ή
ενδίκου µέσου ή σε κάθε µετ’ αναβολή ή νέα κλήση δικάσιµο.
4. Να παρίσταται ενώπιον κάθε αρµοδίου Δευτεροβάθµιου
Δικαστηρίου κατά τη συζήτηση ή σε κάθε µετ΄ αναβολή ή νέα κλήση
συζήτηση ενδίκου µέσου (εφέσεως) ή µέσων που τυχόν θα ασκηθούν
κατά της πρωτοδίκου αποφάσεως που θα εκδοθεί επί της εν λόγω αγωγής
µου και να ενεργεί όλες τις ανωτέρω εντολές και σε β΄ βαθµό.
5. Να παραιτείται εν όλω ή εν µέρει της αγωγής (και να περιορίζει
το αίτηµά µου) ή των ενδίκων µέσων και βοηθηµάτων.
6. Να εισπράττει για λογαριασµό µου από τη Δ.Ο.Υ. Μυτιλήνης ή
από άλλη οποιαδήποτε αρµόδια Δ.Ο.Υ. ή κάθε άλλο αρµόδιο Ταµείο,
οποιοδήποτε ποσό µου επιδικασθεί ή θα µου αναγνωρισθεί για την πιο
πάνω αιτία από τα Διοικητικά Δικαστήρια, προς διευκόλυνση της
πληρωµής µου κι ακολούθως να προβαίνει η ίδια στην καταβολή προς
εµένα των επιδικασθέντων – καταβαλλόµενων ποσών.
7. Να διορίζει και άλλους πληρεξούσιους δικηγόρους, µε τις ίδιες
ή λιγότερες εντολές και να τους ανακαλεί.
Με την παρούσα δηλώνω ότι εγκρίνω και αναγνωρίζω όλες τις
πράξεις της ως άνω δικηγόρου τις σχετικές µε τις ανωτέρω εντολές που

ενεργήθηκαν ή θα ενεργηθούν, σαν νόµιµες, έγκυρες, ισχυρές και
απρόσβλητες σαν να έγιναν από εµένα τον/την ίδιο/α.
Μύρινα Λήµνου, ...../...../2009
Ο/Η ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩΝ/ΟΥΣΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Θεωρείται το γνήσιο της υπογραφής
του/της ανωτέρω καθηγητή/τριας.
Μύρινα Λήµνου, ...../...../2009
Ο Διευθυντής του

