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ΑΙΤΗΣΗ 
Ειδικής Διαδικασίας Νόμου 3226/2004 

(Παροχής Νομικής Βοήθειας Σε Πολίτες Χαμηλού Εισοδήματος) 
 
Του                                                                               Προς Τον   
Θωμά – Δημήτριου Χρήστου Σπανού                          Πρόεδρο Εφετών Δωδεκανήσου 
Α.Δ.Τ.: ΑΗ 950857                                                       Κύριο Χριστόδουλο Κυρτσίδη 
Λοιπών στοιχείων ως υποσέλιδο 
                                                                                        Ρόδος 02-11-2022 
 

Θέμα: Διορισμός δικηγόρου ως συνηγόρου σύμφωνα με το Νόμο 3226/2004 
 
Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε. 
Λαμβάνω την τιμή να Σας ζητήσω, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1,2,3,6 και 8 

του Νόμου 3226/2004  (Φ.Ε.Κ. 24/04-02-2004) τη χορήγηση της νομικής βοήθειας που 
προβλέπεται στις ανωτέρω διατάξεις του σχετικού Νόμου και αφορά: 

Τον διορισμό δικηγόρου και δικαστικού επιμελητή προκειμένου να καταθέσω αναστολή 
εκτέλεσης κατά της υπ’ αριθμόν 259/2022 (σχετικό 01) απόφασης του Εφετείου 
Δωδεκανήσου. 

 
Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε. 
Η χορήγηση της παραπάνω νομικής βοήθειας κρίνεται απαραίτητη κατά τις διατάξεις 

του ως άνω Νόμου καθόσον βρίσκομαι σε οικονομική δυσχέρεια να αντιμετωπίσω τα 
έξοδα της ανωτέρω δικαστικής ενέργειας. 

Υποβάλλω συνημμένα με την παρούσα τα εξής πιστοποιητικά: 

1. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος, ενός εκάστου των τριών τελευταίων ετών, 
όπου αναγράφεται  ο Α.Φ.Μ. και η ισχύουσα διεύθυνση διαμονής μου, (σχετικά 02-
01, 02-02, 02-03).  

2. Την δήλωση φορολογίας εισοδήματος μου, για τα εισοδήματα που απέκτησα το 
έτος 2021, (σχετικό 03). 

3. Την περιουσιακή μου κατάσταση (σχετικό 04-01) και τη δήλωση Ε9 (σχετικό 04-02) 
για το έτος 2021, όμοια όλων των προηγούμενων ετών. 

4. Την υπ’ αριθμόν 47/02-07-2014 (σχετικό 05) απόφαση του Πολυμελούς 
Πρωτοδικείου Ρόδου, διά της οποίας μου αναγνωρίστηκε το δικαίωμα κτήσης, με 
χρησικτησία,  στο ακίνητο που μου εξασφαλίζει το ανωτέρω φορολογητέο εισόδημα 
μου. Τούτο εμφανίζεται στο εκκαθαριστικό μου μειωμένο κατά 5%, ένεκα έκπτωσης 
για λόγους συντήρησης του ακινήτου, όπως ο νόμος προβλέπει. Το συγκεκριμένο 
ακίνητο δεν εμφανίζεται στην περιουσιακή μου κατάσταση και το Ε9, διότι δεν έχει 
γίνει ακόμη μεταβίβαση στο κτηματολόγιο, ένεκα αδυναμίας καταβολής των 
αναλογούντων φόρων. 

Με τιμή. 
Θωμάς – Δημήτριος Χρήστου Σπανός. 

 


