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Πληρεξούσιο
Προειδοποίηση: Το πληρεξούσιο αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί μόνο στην περίπτωση που ο προσφεύγων δεν  εκπροσωπούνταν όταν συμπληρώθηκε το έντυπο προσφυγής ή εάν ο προσφεύγων επιθυμεί να διορίσει άλλον εκπρόσωπο από  εκείνον που αναφέρεται στο έντυπο προσφυγής το οποίο έχει ήδη   υποβληθεί στο Δικαστήριο. Εάν ο προσφεύγων εκπροσωπείται  όταν υποβάλλεται η προσφυγή, θα πρέπει να συμπληρωθεί το τμήμα C ή D του εντύπου προσφυγής.
Παρακαλούμε λάβετε υπ’όψιν ότι το έντυπο προσφυγής θα λειτουργήσει σωστά μόνο με το πρόγραμμα Adobe  Reader 9 (διαθέσιμο στην ιστοσελίδα www.adobe.com). Παρακαλούμε αποθηκεύστε στον υπολογιστή σας ένα αντίγραφο του εντύπου πριν το συμπληρώσετε  χρησιμοποιώντας το Adobe Reader, στη συνέχεια εκτυπώστε το και ταχυδρομήστε το στο Δικαστήριο.
Ετικέτες με γραμμωτό κώδικα (Bar code)
Εάν έχετε ήδη λάβει ένα σετ ετικετών με γραμμωτό κώδικα από  το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,  παρακαλώ τοποθετήστε μία ετικέτα με γραμμωτό κώδικα στο  κατωτέρω πλαίσιο.
Αριθμός καταχώρισης
Εάν έχετε ήδη λάβει έναν αριθμό καταχώρισης από το Δικαστήριο σχετικά με αυτές τις αιτιάσεις, παρακαλώ να τον επισημάνετε στο κατωτέρω πλαίσιο.
1. Ο προσφεύγων
1. The applicant
1.1. Φυσικό πρόσωπο
1.1. The applicant individual
Αυτό το τμήμα αναφέρεται μόνο σε προσφεύγοντες (φυσικά πρόσωπα). Εάν ο προσφεύγων είναι νομικό πρόσωπο, παρακαλώ πηγαίνετε στο τμήμα 1.2.
1. Επώνυμο
2. Όνομα / Ονόματα
5. Εθνικότητα
6. Διεύθυνση
7. Τηλέφωνο (συμπεριλαμβανομένου διεθνούς κωδικού κλήσης)
8. Email (εάν υπάρχει)
π.χ. 31/12/1960 
3. Ημερομηνία γεννήσεως
H        H        M        M       E         E          E        E
9. Φύλο 
αρσενικό 
θηλυκό
4. Τόπος γεννήσεως
1.2. Νομικό πρόσωπο
1.2. The applicant organisation
Αυτό το τμήμα θα πρέπει να συμπληρωθεί μόνο εάν ο  προσφεύγων είναι εταιρεία, ΜΚΟ, ένωση ή οποιοδήποτε άλλο  νομικό πρόσωπο. Σε αυτή την περίπτωση, παρακαλώ συμπληρώστε και το τμήμα 3.1.
10. Επωνυμία
11. Αριθμός μητρώου (εάν υπάρχει)
14. Έδρα
15. Τηλέφωνο (συμπεριλαμβανομένου διεθνούς κωδικού κλήσης)
16. Email
12. Ημερομηνία σύστασης ή εγγραφής (εάν υπάρχει)
π.χ. 27/09/2012 
H        H        M        M       E         E          E        E
13. Δραστηριότητα
2. Εκπρόσωπος / Εκπρόσωποι φυσικού προσώπου
2. Representative of the individual applicant
Στην περίπτωση που ένα φυσικό πρόσωπο εκπροσωπείται από κάποιον που δεν είναι δικηγόρος (π.χ. συγγενή, φίλο, δικαστικό  συμπαραστάτη), το πρόσωπο αυτό οφείλει να συμπληρώσει το τμήμα 2.1. Εάν ένα φυσικό πρόσωπο εκπροσωπείται από δικηγόρο,   ο δικηγόρος αυτός οφείλει να συμπληρώσει το τμήμα 2.2. Και στις δυο περιπτώσεις θα πρέπει να συμπληρωθεί το τμήμα 2.3.
2.1. Μη δικηγόρος
2.2. Non-lawyer
17. Ιδιότητα / σχέση
18. Επώνυμο
19. Όνομα / Ονόματα
20. Εθνικότητα
21. Διεύθυνση
22. Τηλέφωνο (συμπεριλαμβανομένου διεθνούς κωδικού κλήσης)
23. Fax
24. Email
2.2. Δικηγόρος
2.2. Lawyer
25. Επώνυμο
26. Όνομα / Ονόματα
27. Εθνικότητα
28. Διεύθυνση
29. Τηλέφωνο (συμπεριλαμβανομένου διεθνούς κωδικού κλήσης)
30. Fax
31. Email
2.3. Πληρεξούσιο 
3.3. Authority
Ο προσφεύγων μπορεί να εξουσιοδοτεί οποιονδήποτε εκπρόσωπο να ενεργεί εξ ονόματός του θέτοντας την υπογραφή του στο κατωτέρω πλαίσιο 32. Ο εκπρόσωπος που έχει διορίσει πρέπει να δηλώσει ότι δέχεται να τον εκπροσωπήσει θέτοντας την υπογραφή του στο κατωτέρω πλαίσιο 34.
Με το παρόν εξουσιοδοτώ το πρόσωπο που υποδεικνύεται παραπάνω να με εκπροσωπήσει στη διαδικασία ενώπιον του Ευρωπαϊκού   Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, σχετικά με την προσφυγή μου η οποία έχει υποβληθεί σύμφωνα με το άρθρο 34 της  Σύμβασης.
32. Υπογραφή προσφεύγοντα
33. Ημερομηνία
π.χ. 27/09/2015
H        H        M        M       E         E          E        E
Με το παρόν δέχομαι να εκπροσωπήσω τον προσφεύγοντα στη διαδικασία ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, σχετικά με την προσφυγή η οποία έχει υποβληθεί σύμφωνα με το άρθρο 34 της Σύμβασης.
34. Υπογραφή του εκπροσώπου
35. Ημερομηνία
π.χ. 27/09/2015
H        H        M        M       E         E          E        E
Ηλεκτρονική επικοινωνία μεταξύ του εκπροσώπου και του Δικαστηρίου
36. Ηλεκτρονική διεύθυνση (email) για λογαριασμό eComms (εάν ο εκπρόσωπος χρησιμοποιεί ήδη eComms, παρακαλώ σημειώστε την ηλεκτρονική διεύθυνση (email) για τον υπάρχοντα λογαριασμό eComms)
Συμπληρώνοντας αυτό το πεδίο συμφωνείτε να χρησιμοποιηθεί
το σύστημα eComms.
3. Εκπρόσωπος / Εκπρόσωποι νομικού προσώπου
3. Representative(s) fo the applicant organisation
Εάν ο προσφεύγων είναι νομικό πρόσωπο, θα πρέπει αυτό να εκπροσωπείται ενώπιον του Δικαστηρίου από κάποιον που νομιμοποιείται να ενεργεί εξ ονόματός του και για λογαριασμό του (π.χ. ένα διευθυντικό στέλεχος ή άλλον υπεύθυνο δεόντως εξουσιοδοτημένο). Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του εκπροσώπου του στο τμήμα 3.1.  Εάν ο ως άνω εκπρόσωπος διορίζει δικηγόρο για να υπερασπιστεί το νομικό πρόσωπο, θα πρέπει επίσης να συμπληρωθούν και τα δυο τμήματα 3.2. και 3.3.
3.1. Εκπρόσωπος του νομικού προσώπου
3.1. Organisation official
37. Ιδιότητα / σχέση (επισυνάψτε δικαιολογητικό)
38. Επώνυμο
39. Όνομα / Ονόματα
40. Εθνικότητα
41. Διεύθυνση
42. Τηλέφωνο (συμπεριλαμβανομένου διεθνούς κωδικού κλήσης)
43. Fax
44. Email
3.2. Δικηγόρος
3.2. Lawyer
45. Επώνυμο
46. Όνομα / Ονόματα
47. Εθνικότητα
48. Διεύθυνση
49. Τηλέφωνο (συμπεριλαμβανομένου διεθνούς κωδικού κλήσης)
50. Fax
51. Email
3.3. Πληρεξούσιο 
3.3. Authority
Ο εκπρόσωπος του νομικού προσώπου πρέπει να εξουσιοδοτεί οποιονδήποτε δικηγόρο που το υπερασπίζεται να ενεργεί εξ  ονόματός του θέτοντας την υπογραφή του στο κατωτέρω πλαίσιο 52. Ο δικηγόρος που έχει διορίσει πρέπει να δηλώσει ότι δέχεται  να εκπροσωπήσει το νομικό πρόσωπο θέτοντας την υπογραφή του στο κατωτέρω πλαίσιο 54.
Με το παρόν εξουσιοδοτώ το πρόσωπο που υποδεικνύεται στο παραπάνω τμήμα 3.2. να εκπροσωπήσει το νομικό πρόσωπο στη  διαδικασία ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, σχετικά με την προσφυγή η οποία έχει υποβληθεί  σύμφωνα με το άρθρο 34 της Σύμβασης.
52. Υπογραφή του εκπροσώπου του νομικού προσώπου
53. Ημερομηνία
π.χ. 27/09/2015
H        H        M        M       E         E          E        E
Με το παρόν δέχομαι να εκπροσωπήσω το νομικό πρόσωπο στη διαδικασία ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων  του Ανθρώπου, σχετικά με την προσφυγή η οποία έχει υποβληθεί σύμφωνα με το άρθρο 34 της Σύμβασης.
54. Υπογραφή του δικηγόρου
55. Ημερομηνία
π.χ. 27/09/2015
H        H        M        M       E         E          E        E
Ηλεκτρονική επικοινωνία μεταξύ του εκπροσώπου και του Δικαστηρίου
56. Ηλεκτρονική διεύθυνση (email) για λογαριασμό eComms (εάν ο εκπρόσωπος χρησιμοποιεί ήδη eComms, παρακαλώ σημειώστε την ηλεκτρονική διεύθυνση (email) για τον υπάρχοντα λογαριασμό eComms)
Συμπληρώνοντας αυτό το πεδίο συμφωνείτε να χρησιμοποιηθεί το σύστημα eComms.
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