
Αριθμός

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ

Στη Θεσσαλονίκη και στο κατάστημα του Ειρηνοδικείου, σήμερα ..........

............................ 2008, ημέρα .....................  και ώρα ........... εμφανίστηκε στη

Γραμματέα του Ειρηνοδικείου ................................................... …..

…………..................................... (ΑΜ ...........), κάτοικος Θεσσαλονίκης

(................................ ) και με την ιδιότητα τ.... ειδικ.... πληρεξουσίου σύμφωνα με την

από .............................. εξουσιοδότηση τ.... ………………………..

……........................................................................................................................... .....

......................................................................................................... ..............................

................................................................ , ζήτησε τη σύνταξη της προσφυγής αυτής

και δήλωσε ότι προσφεύγει στον κ. Εισαγγελέα Εφετών ………………………κατά του

με αριθμό ....................... κλητηρίου θεσπίσματος του κ. Εισαγγελέα

Πλημμελειοδικών ………………………….. με το οποίο παραπέμπεται να δικαστεί στο

Τριμελές Πλημμελειοδικείο ………………………. για τους νόμιμους, βάσιμους και

αληθείς λόγους που εκτίθενται στο κείμενο της προσφυγής μου που επισυνάπτω στη

συνέχεια.

Σε πίστωση συντάχθηκε η έκθεση αυτή και  υπογράφεται.

Ο ΠΡΟΣΦΕΥΓΩΝ                                     Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ



Αριθμός

ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΕΣΕΩΣ

Στη Θεσσαλονίκη και στο κατάστημα του Ειρηνοδικείου, σήμερα ..........

............................. 2008, ημέρα .....................  και ώρα ........... εμφανίστηκε στη

Γραμματέα του Ειρηνοδικείου ................................................... …..

…………..................................... (ΑΜ ...........), κάτοικος Θεσσαλονίκης

(................................ ) και με την ιδιότητα τ.... ειδικ.... πληρεξουσίου και αντικλήτου,

σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σε αντίγραφο υπ’ αριθμ. ..............................

πληρεξούσιο τ.... συμβολαιογράφου …………………………………………………..….

.......................................................................................................................................

............................................................................................................................. ..........

.............................................. και δήλωσε ότι εκκαλεί στο

............................................................................................. την υπ’ αριθμ.

....................... απόφαση του ...........μελούς Πλημμελειοδικείου ............... .............. με

την οποία καταδικάσθηκε ...... εντολεύς τ....... σε

φυλάκιση..................................................................................................................... ...

........................................ και στα έξοδα και τέλη της δίκης για

............................................................................................................................. ..........

................................................................................................... ...........................

........................................................ ζήτησε την παραδοχή της εφέσεως αυτής τ......

εντολέως τ...... και την εξαφάνιση της εκκαλουμένης αποφάσεως και την από την

κατηγορία απαλλαγή τ....... εντολέως τ......., για τους λόγους που θα εκθέσει στο κατ’

έφεσιν δικάζον δικαστήριο διότι δεν εκτιμήθηκαν όπως έπρεπε από το πρωτοβάθμιο

δικαστήριο τα πραγματικά περιστατικά που προέκυψαν από την αποδεικτική

διαδικασία και έτσι κηρύχθηκε ένοχ....... πράξης την οποία δεν εξετέλεσε, η δε ποινή

που τ....... επιβλήθηκε είναι υπερβολική.

Δήλωσε επίσης ..... εκκαλ........... ότι διορίζει αντίκλητον τ...... εντολέως τ......

στο Δικαστήριο ............................ τ...... ...................................................

και ότι ..... εντολεύς τ...... είναι μόνιμος κάτοικος ...............................................

(                                     ) κάθε δε μεταβολή της κατοικίας τ...... θα την γνωρίσει στον

αρμόδιο Εισαγγελέα.

Η έφεση αυτή συντάχθηκε τώρα, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και

υπογράφεται.

.... ΕΚΚΑΛ...........                                     Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αριθμ. πρωτ.

Διαβιβάζεται προς τον κ. Γραμματέα του .............μελούς Πλημμελειοδικείου

......................... η άνω έφεση και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Θεσσαλονίκη

Η Γραμματέας



Αριθμός

ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΕΣΕΩΣ

Στη Θεσσαλονίκη και στο κατάστημα του Ειρηνοδικείου, σήμερα ………………

2008, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.00 εμφανίστηκε στη Γραμματέα του Ειρηνοδικείου

…………………………………………. ….. δικηγόρος ……………………………………

(ΑΜΔΣΘ ……….), κάτοικος Θεσσαλονίκης ( ………………………………. ) και με την

ιδιότητα της ειδικής πληρεξουσίου σύμφωνα με την από 5-3-2007 εξουσιοδότηση

τ… ……………………………………………………………………………………………..

………….……………………………………………..………………………………………...

……............................................................................... ................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................... .............................................

και δήλωσε ότι εκκαλεί στο Συμβούλιο Εφετών Πειραιώς τo υπ’ αριθμ. 105/2007

βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Πειραιώς

Δήλωσε επίσης η εκκαλούσα ότι διορίζει αντίκλητον τ...... εντολέως της στο

Δικαστήριο Πειραιώς

και ότι ο εντολεύς τ...... είναι μόνιμος κάτοικος ...............................................

(                                     ) κάθε δε μεταβολή της κατοικίας τ...... θα την γνωρίσει στον

αρμόδιο Εισαγγελέα.

Η έφεση αυτή συντάχθηκε τώρα, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και

υπογράφεται.

.... ΕΚΚΑΛ........... Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

__________

Αριθμ. πρωτ. Θεσσαλονίκη ………………. 2008

Ταχ. Δ/νση : Ν. Δικαστικό Μέγαρο Προς τον

Ταχ. Κωδ. : 540 12 κ. Γραμματέα του

Πληροφορίες : Α. Κακάλη Συμβουλίου Πλημμελειοδικών …………….

Τηλέφωνο : 2310-507.389 Αθήνα

Telefax : 2310-519.300

ΘΕΜΑ : Αποστολή έκθεσης εφέσεως

Διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. ……………….. έφεση κατά του υπ’ αρ. ………. /

……..…. βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών ……………………………….

και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Η Γραμματέας



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

__________

Αριθμ. πρωτ. 656/08 Θεσσαλονίκη 15  Μαΐου 2008

Ταχ. Δ/νση : Ν. Δικαστικό Μέγαρο Προς τον

Ταχ. Κωδ. : 540 12 κ. Γραμματέα του

Πληροφορίες : Α. Κακάλη Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών

Τηλέφωνο : 2310-507.389 Αθήνα

Τηλ/τυπο : 2310-519.300

ΘΕΜΑ : Αποστολή έκθεσης εφέσεως

Διαβιβάζεται προς τον κ. Γραμματέα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών

Αθηνών η υπ’ αριθμ. 31/2008 έφεση του Σταματίου Μποζίνη κατά του υπ’ αριθ.

1074/2008 βουλεύματος του Συμβουλίου και παρακαλούμε για τις δικές σας

ενέργειες.

Η Γραμματέας



Αριθμός

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ

Στη Θεσσαλονίκη και στο κατάστημα του Ειρηνοδικείου, σήμερα ..........

............................ 2009, ημέρα .....................  και ώρα ........... εμφανίστηκε στη

Γραμματέα του Ειρηνοδικείου ο ……………………...................................................

του ………….............. και της ............................ , που γεννήθηκε στ.. ……………. το

……………. και κατοικεί στ… ……………………………………………………..…,

κάτοχος του υπ΄ αριθμ.  ……………………………………………….  και δήλωσε ότι

αναιρεσιβάλλει τ….. …............. ………………………………………………………….

όπως προκύπτει από το κείμενο της αναίρεσης που επισυνάπτεται:

……………………………………………………………………………………….

Δήλωσε επίσης ότι διορίζει αντίκλητόν τ...... στο Δικαστήριο  ………………….

………………………………………………………………………………… .

Σε πίστωση συντάχθηκε η έκθεση αυτή, η οποία διαβάστηκε, επιβεβαιώθηκε

και υπογράφεται.

…. ΑΝΑΙΡΕΣΙΩΝ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


