Α Ι Τ Η Σ Η – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986 και άρθρο 3 παρ. 3 Ν.2690/1999)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8
παρ. 4 Ν. 1599/1986)

Περιγραφή Αιτήµατος: ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
(1)

Προς :

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

∆ΗΜΟ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
∆ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Συµπληρώνεται από την Υπηρεσία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ
Ο – Η Όνοµα:

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ

Επώνυµο:

Όνοµα Πατέρα:

∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ

Επώνυµο Πατέρα:

ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ

Όνοµα Μητέρας:

ΜΑΡΙΑ

Επώνυµο Μητέρας:

ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ

Αριθ. ∆ελτ. Ταυτότητας:

ΑΒ 052 966

Ηµεροµηνία γέννησης(2):

14.7.1965

Τόπος Κατοικίας:

Τηλ:

Α.Φ.Μ:
Τόπος Γέννησης:

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

6946 65 65 09

Οδός:

ΑΘΗΝΑ

Αριθ:
38Α
∆/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδροµείου
(Εmail):

ΚΙΣΣΑΒΟΥ

Fax:

ΤΚ:

152 35

ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ(3) (για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής
διοικητικής πράξης) : Σε περίπτωση που δε συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο απαιτείται
προσκόµιση εξουσιοδότησης µε
συµβολαιογραφικού πληρεξουσίου.

επικύρωση

ΟΝΟΜΑ:

του

γνήσιου

της

υπογραφής

δηµόσια

υπηρεσία

ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ:

Α∆Τ:

Ο∆ΟΣ:
Τηλ:

από

ΑΡΙΘ:
Fax:

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

Τ.Κ:
E – mail:

(4)

, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του

Σας επισυνάπτω Κλητήριο Θέσπισµα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών για αδίκηµα στο οποίο
φέροµαι να υπέπεσα κατά την άσκηση των υπηρεσιακών µου καθηκόντων και παρακαλώ για ενέργειες
αρµοδιότητάς σας ώστε σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις να µε υποστηρίξει ο Νοµικός Σύµβουλος
του ∆ήµου, κ. Βασιλείου Γιάννης.
(6) Εξουσιοδοτώ την Υπηρεσία να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες (αναζήτηση
δικαιολογητικών κλπ) για τη διεκπεραίωση της υπόθεσής µου.
(3) Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόµενο/η να καταθέσει την αίτηση ή/και να
παραλάβει την τελική πράξη. (∆ιαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπος)

…….4.2.2019………………..
(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόµενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δηµόσιου τοµέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.

ή

(4) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του
άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών.
(5) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου, η δήλωση συνεχίζεται σε άλλο κατάλληλο σηµείο του εντύπου της αίτησης-υπεύθυνης
δήλωσης και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΤΙΤΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ:

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ
ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

ΘΑ
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΙ

ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ
(6 )
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ

1.
2.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Επιλέξτε µε ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντησή σας:
1. Να σας αποσταλεί µε συστηµένη επιστολή στη
∆ιεύθυνση:………………………………………………………………………………………………..
2. Να την παραλάβετε ο ίδιος από την υπηρεσία µας
3. Να την παραλάβει εκπρόσωπός σας
4. Να σας αποσταλεί µε fax στον αριθµό:…………………………………………………………...

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
ΧΡΟΝΟΣ :
ΚΟΣΤΟΣ:
(Κενός χώρος για συνέχιση του κειµένου της υπεύθυνης δήλωσης).

(Υπογραφή)

