ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΔΥΘΥΝΗ ΓΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια ηων ζηοιχείων που υποβάλλονηαι με αυηή ηη δήλωζη μπορεί να ελεγχθεί με βάζη ηο αρχείο άλλων υπηρεζιών (άρθρο 8
παρ. 4 Ν. 1599/1986)

(1)

ΠΡΟ :

ΓΗΜΟ ΜΔΓΑΡΔΩΝ

Ο – Η Όλνκα:

Δπώλπκν:

Όλνκα θαη Δπώλπκν Παηέξα:
Όλνκα θαη Δπώλπκν Μεηέξαο:
Ηκεξνκελία γέλλεζεο(2):
Σόπνο Γέλλεζεο:
Αξηζκόο Γειηίνπ Σαπηόηεηαο:
Σόπνο Καηνηθίαο:
Σειέθσλν :
Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax):

ΑΜΚΑ
Οδόο:

Αξηζ:

ΣΚ:

Κηλεηό :
Γ/λζε Ηιεθηξ.
Σαρπδξνκείνπ
(Δmail):

Α. Με ηελ παξνύζα αίηεζε εθδειώλσ ην ελδηαθέξνλ κνπ , γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε εμάκελεο
άζθεζεο ζηελ Ννκηθή Τπεξεζία Γήκνπ Μεγαξέσλ, γηα ηελ πεξίνδν από 1 Γεθεκβξίνπ 2017
έσο θαη 31 Μαΐνπ 2018 , ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ ππ’ αξηζκ. 78473/20-10-2017 ΚΤΑ
(ΦΔΚ 3862η.Β/2-11-2017)
Β. Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο (3), πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο
δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη:
1. Ο αξηζκόο Μεηξώνπ Αζθνπκέλνπ είλαη …………………………… (εθόζνλ έρεη γίλεη ήδε
εγγξαθή)
ή
Έρσ θαηαζέζεη αίηεζε θαη ηα πξνβιεπόκελα δηθαηνινγεηηθά γηα εγγξαθή ζηνλ
Γηθεγνξηθό ύιινγν …………………………… αιιά , δελ έρσ ιάβεη αθόκα Αξηζκό
Μεηξώνπ, θαζώο εθθξεκεί ε απνδνρή ηεο αίηεζεο
ή
Πιεξώ ηηο πξνϋπνζέζεηο γηα εγγξαθή ζηνλ Γηθεγνξηθό ζύιινγν ………………….. θαη
εθόζνλ επηιεγώ , ζα εγγξαθώ ηαπηόρξνλα κε ηελ έλαξμε ηεο άζθεζήο κνπ ζηνλ Γήκν
Μεγαξέσλ
2. Γελ ζπκπιεξώλεηαη ην πξνβιεπόκελν 18κελν ηεο άζθεζήο κνπ , πξηλ ην πέξαο ηεο
εμακεληαίαο άζθεζεο ζηνλ Γήκν Μεγαξέσλ
Γ. Δπηζπλάπησ θσηναληίγξαθν ηνπ αζηπλνκηθνύ δειηίνπ ηαπηόηεηαο, ζύληνκν βηνγξαθηθό θαη
αληίγξαθα ησλ ηίηισλ ζπνπδώλ
Ηκεξνκελία:

…………………………………
Ο/Η Γειώλ/νπζα

(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ
απεπζύλεηαη ε αίηεζε.
(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.
(3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε
ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Δάλ ν ππαίηηνο
απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο
βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ.
(4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρώξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ όςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη από
ηνλ δεινύληα ή ηελ δεινύζα.

