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Σνπ/Σεο …………………………………………….…          ηνπ  

……………………, θάηνηθν …..…………………………… 

δ/λζε ……………..………………………………………….  κε 

αξηζκό ηαπηόηεηαο ……………..……εκεξ. έθδνζεο…………  

……… ……… Επάγγεικα …………………………………. 

………………..  κε ΑΦΜ……………………………..…….     

Δ.Ο.Τ.: ……………………………………………..……….    

 
Δ ξ ο υ ζ ι ο δ ο η ώ  

 
Σελ κε θεξδνζθνπηθή εηαηξία κε αζηηθή επζύλε κε ηελ επσλπκία «Κίλεζε 

Αθνκκάηηζησλ Πνιηηώλ Αγξηλίνπ.» Δ/λζε: Αγίνπ Αιεμνπνύινπ 6-8 Αγξίλην. η.θ. 

30100, ΑΦΜ: 997701720, Δ.Ο.Τ. Αγξηλίνπ, ηει. 6977959479 – 6974838165.  

 

Να θαηαζέζεη γηα ινγαξηαζκό κνπ, ελώπηνλ ηνπ Πποϊζηαμένου Γ.Ο.Τ ηεο πεξηνρήο 

κνπ…………………………….. & Τπ. Οικονομικών ΑΝΑΦΟΡΑ κε ζέκα: 

«ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΚΑΣΑΛΤΗ ΣΟΤ ΤΝΣΑΓΜΑΣΟ ΜΔ ΣΗ ΒΙΑ ΚΑΙ 

ΑΝΣΙΣΑΗ ΒΑΔΙ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 120 ΣΟΤ ΤΝΣΑΓΜΑΣΟ»  

 

Γηλώνω υπεύθυνα θαη γλσξίδνληαο ηηο ζπλέπεηεο ηνπ λόκνπ γηα ςεπδή δήισζε,   

όηι έρσ κειεηήζεη ην πεξηερόκελν ηεο αλσηέξσ αλαθνξάο,  

όηι ζπκθσλώ απνιύησο κε ην ζύλνιν ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ζην βαζκό πνπ κπνξώ λα 

ην θαηαλνήζσ,  

όηι ελ γέλεη αλαθέξσ βάζεη ησλ δηθαησκάησλ πνπ κνπ παξέρεη ην άξζξν 10 ηνπ 

πληάγκαηνο θαη ην άξζξν 40 ηνπ Κώδηθα Πνηληθήο Δηθνλνκίαο, ην γεγνλόο όηη 

παξαλόκσο κνπ επηβάιινληαη Σέιε Κπθινθνξίαο θαη επηρεηξείηαη παξαλόκσο 

αλαγθαζηηθή είζπξαμε ησλ Σειώλ Κπθινθνξίαο. 

όηι παξαλόκσο κνπ ζηεξείηαη ην δηθαίσκα δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο, όπσο απηό 

πξνβιέπεηαη από ηα άξζξα 8 θαη 20 ηνπ πληάγκαηνο θαη 6 ηεο Επξσπατθήο 

ύκβαζεο Δηθαησκάησλ ηνπ Αλζξώπνπ,  

όηι επηρεηξείηαη κε αλεθηόο πεξηνξηζκόο ηνπ δηθαηώκαηνο ειεύζεξεο κεηαθίλεζήο 

κνπ ζηελ Υώξα, όπσο απηή πξνβιέπεηαη από ην άξζξν 5 Παξ. ηνπ πληάγκαηνο, κε 

απνηέιεζκα κε αλεθηό πεξηνξηζκό ελόο πιήζνπο ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλσλ 

αηνκηθώλ κνπ δηθαησκάησλ,  

όηι επηρεηξείηαη από ηελ θξαηηθή εμνπζία, ζε ζπλδπαζκό κε έλα πιήζνο παξάιιεισλ 

θνξνινγηθώλ επηβαξύλζεσλ πνπ ζσξεπηηθά ππεξβαίλνπλ ηε θνξνδνηηθή κνπ 

ηθαλόηεηα,  κε απεηιή βίαο, ε αιινίσζε ηεο έλλνηαο θαη ε απελεξγνπνίεζεο ηεο 

γεληθήο ηζρύνο ησλ αηνκηθώλ κνπ δηθαησκάησλ,   

με αποηέλεζμα λα ζηνηρεηνζεηείηαη πξνζβνιή ζεκειηώδνπο αξρήο θαη ζεζκνύ ηνπ 

δεκνθξαηηθνύ πνιηηεύκαηνο, πνπ πξνζηαηεύεη ηα αηνκηθά κνπ δηθαηώκαηα, θαη θαζ’ 

επέθηαζε πξνζβνιή ηνπ πνιηηεύκαηνο.  

  

   

   Σόπνο, εκεξνκελία ……………………………. 

 



            Ο/Η εμνπζηνδνη………………………………….. 


