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ΑΙΤΗΣΗ 
Ειδικής Διαδικασίας Νόμου 3226/2004 

(Παροχής Νομικής Βοήθειας Σε Πολίτες Χαμηλού Εισοδήματος) 
 

Του                                                                                                                                      Προς Τον  
Σπανού Θωμά – Δημήτριου Του Χρήστου                                                                 Πρόεδρο Πρωτοδικών Ρόδου 
Α.Δ.Τ.: ΑΗ 950857 
Λοιπών Στοιχείων ως Υποσέλιδο.                                                                                 Ρόδος 29-01-2014 
  
 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: 
 Κατάθεση αγωγής, κατά του Μανουσέλη Ιωάννη του Κωνσταντίνου,  ικανοποίησης ηθικής βλάβης, 
απορρέουσα από αξιόποινες προς το πρόσωπό μου πράξεις, ενδεικτικά: 
 

1. Διά της υπ’ αριθμόν 3101/2010 απόφαση Του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου του επιβλήθηκε ποινή 
φυλάκισης τριών (3) μηνών καθώς εξεδήλωσε απειλητική συμπεριφορά και απείλησε να πράξη σωματική 
βλάβη κατά εμού. 

2. Διά της υπ’ αριθμόν 183/2011 απόφαση Του Τριμελούς Εφετείου Δωδεκανήσου Πλημμελημάτων του 
επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης επτά (7) μηνών καθώς την 31-10-2006 επιχείρησε πράξη βίας και εξαναγκασμού 
κατά εμού, εντός του γραφείου μου.  

3. Διά της υπ’ αριθμόν 1054/2013 απόφαση Του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου του επιβλήθηκε  ποινή 
φυλάκισης  πέντε (5) μηνών καθώς την 21-05-2009, είχε αποφασίσει να εκτελέσει επικίνδυνη σωματική βλάβη 
κατά εμού με το υπ’ αριθμόν κυκλοφορίας 3968 αυτοκίνητο μάρκας SMART. 

4. ………… 
 

Πλήθος άλλων έκνομων πράξεων, του συγκεκριμένου κυρίου, που πρόκειται να εκθέσω Στον Συνήγορο που Σας 
ζητώ να μου ορίσετε, επιβάλουν τη συγκεκριμένη ενέργειά μου.   

 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, όπου αναγράφεται και ο Α.Φ.Μ. 
2. Βεβαίωση  μονίμου κατοικίας μου, εκδιδομένη από τον Δήμο Ρόδου, δηλώνοντας ότι παραμένει η ίδια. 

 
 
Με τιμή. 
 
Σπανός Θωμάς – Δημήτριος Του Χρήστου.  

 

 

  


