
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ 

Ο/Η κάτωθι υπογράφων/ουσα ……………………………………………………………. 

του …………………..….. και της …………………, Ειδικός Φρουρός, μέλος του 

Σωματείου Ειδικών Φρουρών Ελληνικής Αστυνομίας Αττικής, γεννηθείς 

στ…………………..στις …………………., κάτοικος 

………………………………………………., Τ.Κ. ………………., κάτοχος 

……………………………………………………… που εκδόθηκε στις …………………… 

από …………………………………………………….., με Α.Φ.Μ……………………………και 

Δ.Ο.Υ. ……………………………………….., με την παρούσα εξουσιοδοτώ τους 

δικηγόρους Αθηνών: 1. Βασίλειο Ηλ. Καπερνάρο, κάτοικο Αθηνών, οδός 

Πατησίων αρ. 130, Α.Μ Δ.Σ.Α: 8473 και / ή 2. Βαρελά Ευαγγελία του 

Δημητρίου και της Ολυμπίας, κάτοικο Αθηνών, οδός Σόλωνος αριθ. 51, 

Α.Μ Δ.Σ.Α: 30816 όπως ως αντίκλητοι και πληρεξούσιοι δικηγόροι μου 

ενεργώντας από κοινού ή μεμονωμένα ο καθένας: καταθέσουν 

προτάσεις και όλα τα σχετικά έγγραφα ενώπιον του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Αθηνών ενόψει της από ………………………….. άσκησης 

αγωγής μου (με αριθμό κατάθεσης ΓΑΚ: ……………………/20… και ΕΑΚ: 

……………./20……) μου κατά της Βουλευτού Σύριζα Κασιμάτη Ειρήνης του 

Γεωργίου και της Μαρίας, κάτοικος Αθηνών, οδός Βουλής 4 ΤΚ 10562 

ενώπιον του άνω δικαστηρίου κατά τη τακτική διαδικασία, παραστούν 

κατά την εκδίκαση της άνω από …………………………  αγωγής μου ενώπιον 

του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη δικάσιμο που θα 

οριστεί ή σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο, να υποβάλλουν και 

υπογράφουν υπομνήματα, ενστάσεις και κάθε άλλο έγγραφο που θα 

απαιτηθεί και εν γένει να ενεργήσουν οιανδήποτε σχετική διαδικαστική 

πράξη χρειασθεί, να λαμβάνουν αντίγραφα της εκδοθησομένης 

αποφάσεως και έγγραφα που αφορούν στην δικογραφία και γενικά να 



ενεργούν κάθε τι που απαιτείται για την περάτωση της ανωτέρω 

εντολής, να αποδέχονται τις αποφάσεις που θα εκδοθούν ή  να ασκούν 

όλα τα ένδικα μέσα κατά των αποφάσεων, τακτικά ή έκτακτα, έφεση, 

αίτηση αναίρεσης, κλπ. να παρίστανται κατά την συζήτηση των ενδίκων 

αυτών μέσων ενώπιον του αρμοδίου Εφετείου, και γενικά να 

ενεργήσουν κάθε νόμιμη και αναγκαία πράξη ενώπιον παντός αρμοδίου 

Δικαστηρίου, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας ως και ενώπιον κάθε 

άλλης υπηρεσίας, υπογράφοντας για λογαριασμό μου κάθε έγγραφο, 

δήλωση, πράξη ή απόδειξη για την ολοκλήρωση των πιο πάνω εντολών, 

να διορίζουν κι άλλους πληρεξουσίους 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.  

 

Αθήνα, ………………….201….. 

 Ο/ Η  εξουσιοδοτών/ούσα 

 

 

 

 

 

 

 


