
EΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ 

 

O/Η κάτωθι υπογράφων/ουσα ……..…………………………………………………………………………. του 

…………………, στρατιωτικός συνταξιούχος δημοσίου με Α.Μ.Σ ……………………………………………… 

κάτοχος του υπ’ αριθμ. …………………………………   δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, εκδοθείσης 

την…………………………… από το ……………………………………, κάτοικος ……………………, οδός 

……………………………………………………………………. αριθμ. ………………, Τ.Κ. ……………., με 

ΑΦΜ:………………………………………., Δ.Ο.Υ:………………………………………………….. 

 

Ε Ξ Ο Υ Σ Ι Ο Δ Ο Τ Ω 

 

τη Δικηγόρο Αθηνών ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Θ. ΚΑΡΑΝΙΣΑ (ΑΜΔΣΑ:32449), κάτοικο Αθηνών, οδ. 

Δελφών, αρ. 5, ή συνεργάτη της επιλογής της, όπως καταθέσει αγωγή (σε μορφή ομαδικού 

δικογράφου) για την αναδρομική καταβολή των δώρων εορτών Χριστουγέννων και 

Πάσχα.  

Επίσης, τους εξουσιοδοτώ να παρασταθούν ενώπιον του ΙΙΙ Τμήματος του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου κατά τη συζήτηση της αγωγής μου, να καταθέτουν και να παραλαμβάνουν 

οποιοδήποτε έντυπο, έγγραφο, καταστεί αναγκαίο, να καταθέτουν υπομνήματα και γενικά να 

προβούν σε όποια άλλη ενέργεια απαιτείται για την περαίωση της ως άνω εντολής.  

 

 

……………………………, …/…./2018 

Ο/Η εξουσιοδοτών/ουσα 

 

 

 

 

 

 

 

Θεωρήθηκε το γνήσιο της υπογραφής                 



EΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ 

 

O/Η κάτωθι υπογράφων/ουσα ……..…………………………………………………………………………. του 

…………………, στρατιωτικός συνταξιούχος δημοσίου με Α.Μ.Σ ……………………………………………… 

κάτοχος του υπ’ αριθμ. …………………………………   δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, εκδοθείσης 

την…………………………… από το ……………………………………, κάτοικος ……………………, οδός 

……………………………………………………………………. αριθμ. ………………, Τ.Κ. ……………., με 

ΑΦΜ:………………………………………., Δ.Ο.Υ:………………………………………………….. 

 

Ε Ξ Ο Υ Σ Ι Ο Δ Ο Τ Ω 

 

τη Δικηγόρο Αθηνών ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Θ. ΚΑΡΑΝΙΣΑ (ΑΜΔΣΑ:32449), κάτοικο Αθηνών, οδ. 

Δελφών, αρ. 5, ή συνεργάτη της επιλογής της, όπως καταθέσει αγωγή (σε μορφή ομαδικού 

δικογράφου) για την αναδρομική επιστροφή του ποσού της αναλογικής μείωσης 5-20 % 

της συντάξεώς μου βάσει των διατάξεων της παραγράφου Β της υποπαρ. Β3 περ. α’ του 

άρθρου πρώτου του Ν 4093/2012.  

Επίσης, τους εξουσιοδοτώ να παρασταθούν ενώπιον του ΙΙΙ Τμήματος του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου κατά τη συζήτηση της αγωγής μου, να καταθέτουν και να παραλαμβάνουν 

οποιοδήποτε έντυπο, έγγραφο, καταστεί αναγκαίο, να καταθέτουν υπομνήματα και γενικά να 

προβούν σε όποια άλλη ενέργεια απαιτείται για την περαίωση της ως άνω εντολής.  

 

 

……………………………, …/…./2018 

Ο/Η εξουσιοδοτών/ουσα 

 

 

 

 

 

 

Θεωρήθηκε το γνήσιο της υπογραφής                   



EΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ 

 

O/Η κάτωθι υπογράφων/ουσα ……..…………………………………………………………………………. του 

…………………, στρατιωτικός συνταξιούχος δημοσίου με Α.Μ.Σ ……………………………………………… 

κάτοχος του υπ’ αριθμ. …………………………………   δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, εκδοθείσης 

την…………………………… από το ……………………………………, κάτοικος ……………………, οδός 

……………………………………………………………………. αριθμ. ………………, Τ.Κ. ……………., με 

ΑΦΜ:………………………………………., Δ.Ο.Υ:………………………………………………….. 

 

Ε Ξ Ο Υ Σ Ι Ο Δ Ο Τ Ω 

 

τη Δικηγόρο Αθηνών ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Θ. ΚΑΡΑΝΙΣΑ (ΑΜΔΣΑ:32449), κάτοικο Αθηνών, οδ. 

Δελφών, αρ. 5, ή συνεργάτη της επιλογής της, όπως καταθέσει αγωγή (σε μορφή ομαδικού 

δικογράφου) για την αναδρομική καταβολή του επιδόματος Εισφοράς Αλληλεγγύης 

Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ) του Ν 3865/2010.  

Επίσης, τους εξουσιοδοτώ να παρασταθούν ενώπιον του ΙΙΙ Τμήματος του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου κατά τη συζήτηση της αγωγής μου, να καταθέτουν και να παραλαμβάνουν 

οποιοδήποτε έντυπο, έγγραφο, καταστεί αναγκαίο, να καταθέτουν υπομνήματα και γενικά να 

προβούν σε όποια άλλη ενέργεια απαιτείται για την περαίωση της ως άνω εντολής.  

 

 

……………………………, …/…./2018 

Ο/Η εξουσιοδοτών/ουσα 

 

 

 

 

 

 

 

Θεωρήθηκε το γνήσιο της υπογραφής                  



 

EΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ 

 

O/Η κάτωθι υπογράφων/ουσα ……..…………………………………………………………………………. του 

…………………, στρατιωτικός συνταξιούχος δημοσίου με Α.Μ.Σ ……………………………………………… 

κάτοχος του υπ’ αριθμ. …………………………………   δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, εκδοθείσης 

την…………………………… από το ……………………………………, κάτοικος ……………………, οδός 

……………………………………………………………………. αριθμ. ………………, Τ.Κ. ……………., με 

ΑΦΜ:………………………………………., Δ.Ο.Υ:………………………………………………….. 

 

Ε Ξ Ο Υ Σ Ι Ο Δ Ο Τ Ω 

 

τη Δικηγόρο Αθηνών ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Θ. ΚΑΡΑΝΙΣΑ (ΑΜΔΣΑ:32449), κάτοικο Αθηνών, οδ. 

Δελφών, αρ. 5, ή συνεργάτη της επιλογής της, όπως καταθέσει αγωγή (σε μορφή ομαδικού 

δικογράφου) για την αναδρομική καταβολή του ποσού της μείωση κατά 20% της 

σύνταξής μου πάνω από 1200 ευρώ ή 40% για τους κάτω των 55 ετών.  

Επίσης, τους εξουσιοδοτώ να παρασταθούν ενώπιον του ΙΙΙ Τμήματος του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου κατά τη συζήτηση της αγωγής μου, να καταθέτουν και να παραλαμβάνουν 

οποιοδήποτε έντυπο, έγγραφο, καταστεί αναγκαίο, να καταθέτουν υπομνήματα και γενικά να 

προβούν σε όποια άλλη ενέργεια απαιτείται για την περαίωση της ως άνω εντολής.  

 

 

 

 

……………………………, …/…./2018 

Ο/Η εξουσιοδοτών/ουσα 

 

 

 

 

 

Θεωρήθηκε το γνήσιο της υπογραφής                   



EΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ 

 

O/Η κάτωθι υπογράφων/ουσα ……..…………………………………………………………………………. του 

…………………, στρατιωτικός συνταξιούχος δημοσίου με Α.Μ.Σ ……………………………………………… 

κάτοχος του υπ’ αριθμ. …………………………………   δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, εκδοθείσης 

την…………………………… από το ……………………………………, κάτοικος ……………………, οδός 

……………………………………………………………………. αριθμ. ………………, Τ.Κ. ……………., με 

ΑΦΜ:………………………………………., Δ.Ο.Υ:………………………………………………….. 

 

Ε Ξ Ο Υ Σ Ι Ο Δ Ο Τ Ω 

 

τη Δικηγόρο Αθηνών ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Θ. ΚΑΡΑΝΙΣΑ (ΑΜΔΣΑ:32449), κάτοικο Αθηνών, οδ. 

Δελφών, αρ. 5, ή συνεργάτη της επιλογής της, όπως καταθέσει αγωγή (σε μορφή ομαδικού 

δικογράφου)  για την αναδρομική καταβολή του ποσού της μείωσης 12 % για συντάξεις 

πάνω από 1300 ευρώ.  

Επίσης, τους εξουσιοδοτώ να παρασταθούν ενώπιον του ΙΙΙ Τμήματος του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου κατά τη συζήτηση της αγωγής μου, να καταθέτουν και να παραλαμβάνουν 

οποιοδήποτε έντυπο, έγγραφο, καταστεί αναγκαίο, να καταθέτουν υπομνήματα και γενικά να 

προβούν σε όποια άλλη ενέργεια απαιτείται για την περαίωση της ως άνω εντολής.  

 

 

……………………………, …/…./2018 

Ο/Η εξουσιοδοτών/ουσα 

 

 

 

 

 

 

 

Θεωρήθηκε το γνήσιο της υπογραφής                   



EΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ 

(για κατάθεση ατομικής αγωγής)  

 

O/Η κάτωθι υπογράφων/ουσα ……..…………………………………………………………………………. του 

…………………, στρατιωτικός συνταξιούχος δημοσίου με Α.Μ.Σ ……………………………………………… 

κάτοχος του υπ’ αριθμ. …………………………………   δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, εκδοθείσης 

την…………………………… από το ……………………………………, κάτοικος ……………………, οδός 

……………………………………………………………………. αριθμ. ………………, Τ.Κ. ……………., με 

ΑΦΜ:………………………………………., Δ.Ο.Υ:………………………………………………….. 

 

Ε Ξ Ο Υ Σ Ι Ο Δ Ο Τ Ω 

 

τη Δικηγόρο Αθηνών ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Θ. ΚΑΡΑΝΙΣΑ (ΑΜΔΣΑ:32449), κάτοικο Αθηνών, οδ. 

Δελφών, αρ. 5, ή συνεργάτη της επιλογής της, όπως καταθέσει ατομική αγωγή για την 

αναδρομική καταβολή των επιδομάτων εορτών, Χριστουγέννων και Πάσχα, της από, 

του ποσού της μείωσης 12 % για συντάξεις πάνω από 1300 ευρώ, του ποσού της μείωση 

κατά 20% της σύνταξής μου πάνω από 1200 ευρώ ή 40% για τους κάτω των 55 ετών, 

του επιδόματος Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ) του Ν 3865/2010 και του 

ποσού της αναλογικής μείωσης 5-20 % της συντάξεώς μου βάσει των διατάξεων της 

παραγράφου Β της υποπαρ. Β3 περ. α’ του άρθρου πρώτου του Ν 4093/2012.  

 

Επίσης, τους εξουσιοδοτώ να παρασταθούν ενώπιον του ΙΙΙ Τμήματος του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου κατά τη συζήτηση της αγωγής μου, να καταθέτουν και να παραλαμβάνουν 

οποιοδήποτε έντυπο, έγγραφο, καταστεί αναγκαίο, να καταθέτουν υπομνήματα και γενικά να 

προβούν σε όποια άλλη ενέργεια απαιτείται για την περαίωση της ως άνω εντολής.  

 

……………………………, …/…./2018 

Ο/Η εξουσιοδοτών/ουσα 

 

 

 

 

 

Θεωρήθηκε το γνήσιο της υπογραφής                   

 


