
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ 

...... υπογράφ……, (όνομα) ………………… (επώνυμο) ………………… του 
(πατρώνυμο) …………………, κάτοικος ………………… (οδός …………………, 
αριθμός ……) με ΑΦΜ ………………… έχοντας γνώση των ενεργειών του ΙΝΚΑ-Γενική 
Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδας για την άσκηση Συλλογικής Αγωγής, τις οποίες 
εγκρίνω στο σύνολό τους και ανεπιφύλακτα, εξουσιοδοτώ τους δικηγόρους Αλέξιο 
Αλεξόπουλο του Φωτίου, Δικηγόρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, με ΑΜ ΔΣ 
Αθηνών 19829, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής (Ηρώδου Αττικού 6), Γεώργιο Καλτσά του 
δικηγόρο του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά με ΑΜ ΔΣ Πειραιά 3231 κάτοικο Πειραιά 
(Σωτήρος 6), Αντώνιο Πράτα του Νικολάου, δικηγόρο του Δικηγορικού Συλλόγου 
Τρικάλων με ΑΜ ΔΣ Τρικάλων 274, κάτοικο Τρικάλων (Δεληγιώργη 53), Αναστάσιο 
Σανδαλάκη του Γεωργίου, Δικηγόρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, με ΑΜ ΔΣ 
Αθηνών 29606, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής (Ηρώδου Αττικού 6) και Μάριο-Σάββα 
Μαρινάκο-Καλαϊτζίδη του Κωνσταντίνου, Δικηγόρο του Δικηγορικού Συλλόγου 
Κορίνθου, με ΑΜ ΔΣ Κορίνθου 470, κάτοικο Κορίνθου (Κολιάτσου 40) όπως από 
κοινού ή ο καθένας χωριστά, να συντάξουν, να υπογράψουν, να καταθέσουν, να 
επιδώσουν ή να κοινοποιήσουν Συλλογική Αγωγή του αρ 10 του Ν. 2251/1994 κατά 
των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας και κάθε ένδικο βοήθημα, μέσο ή εν γένει έγγραφο 
καθώς και κάθε εξώδικο στο πλαίσιο άσκησης της ως άνω Συλλογικής Αγωγής. Να 
συντάξουν προτάσεις, να υπογράψουν προτάσεις ως πληρεξούσιοι δικηγόροι, να 
καταθέσουν προτάσεις και φάκελο σχετικών, να καταθέσουν προσθήκη-αντίκρουση 
και αξιολόγηση των μαρτυρικών καταθέσεων. Να λάβουν αντίγραφα του φακέλου των 
αντιδίκων, να υποβάλλουν αιτήσεις, να υπογράφουν αυτές και να λαμβάνουν τις 
απαντήσεις. Να παρίστανται με οποιοδήποτε τρόπο προβλέπει ο Νόμος, σε κάθε 
δικάσιμο και σε κάθε βαθμό δικαιοδοσίας ακόμα και μετ' αναβολή ή μετά από ματαίωση 
και εν γένει να έχουν την εξουσία και την εντολή να εκτελούν κάθε απαιτούμενη ένδικη 
ή εξώδικη ενέργεια, ώστε να με εκπροσωπούν ευπροσώπως ως καταναλωτή και 
γενικά να ενεργούν κάθε άλλη πράξη μέσα στα πλαίσια της εντολής που τους δίνεται 
με την παρούσα εξουσιοδότηση, ακόμη και αν δεν αναφέρεται ρητά σ’ αυτό, που είναι 
όμως απαραίτητη για την εκτέλεση των παραπάνω εντολών και να διορίζουν και 
άλλους πληρεξούσιους δικηγόρους, με όλες ή λιγότερες από τις πιο πάνω εντολές και 
να τους ανακαλούν. 

…………………, ……/……/2022 

… εξουσιοδοτ…. 

 

 


