
Ιtl Ε\τ FEq ¾ 9§.:"-, "¾ .¸ dιra
βλ;{3 ; . , ;' _1*, *4.;- ιßβ,

ΑΡιΘΜοΣ - 6580

ΕΝΟΡΚΗ ΒΕΒΑßΩΣΗ

Στη Θεσσαλονßκη σÞμερα στιò εßκοσι τρειò (23) του μηνüò

ΙΟΥΛΙΟΥ του Ýτουò δýο χιλιÜδεò εßκοσι Ýνα (2021), ημÝρα

ΠαρασκευÞ, στο συμβολαιογραφεßο, οριζüντιαò ιδιοκτησßαò μου,

που βρßσκεται στον 4Ο üροφο οικοδομÞò, στην οδü ΦρÜγκων

αριθμüò 22, σ' εμÝνα τη ΣυμβολαιογρÜφο και κÜτοικο

Θεσσαλονßκηò ΜΑΡΙΑ ΕΜΜ. ΚΟΥΡΑΤΖΙΝΟΥ σýζυγο ΠΕΤΡΟΥ

ΔΗΜΟΒΕΛΗ, με ΑΦΜ 043666553, Δ.Ο.Υ. Α' Θεσσαλονßκηò,

παρουσιÜστηκε ο γνωστüò μου και μη εξαιροýμενοò απü το νüμο:

ο ΙωÜννηò Ασσιüγλου του Παýλου και τηò Αικατερßνηò,

εκπαιδευτικüò, που γεννÞθηκε στην Θεσσαλονßκη την 27Ι1011θ60,

και κατοικεß στη Θεσσαλονßκη, οδüò Νικηφüρου ΦωκÜ 2θ, Τ.Κ,

54621, κÜτοχοò του Δελτßου ΕλληνικÞò ΑστυνομικÞò Ταυτüτηταò

υπ' αριθμüν ΑΟ 2363θ0 που εκδüθηκε την 23ΙlΙ2020 απü το Τ.Α.

Λευκοý Πýργου Θεσσαλονßκηò, Α.Φ,Μ. 03373063θ, Δ.Ο.Υ. Δ'

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Ο ανωτÝρω ζÞτησε τη σýνταξη του παρüντοò

για να καταθÝσει ενüρκωò τα αναφερüμενα στην κατωτÝρω

ορκοδοσßα του και Ýδωσε τον εξÞò üρκο: "Δηλþνω στην τιμÞ και

στη συνεßδησÞ μου üτι θα πω üλη την αλÞθεια και μüνο την

αλÞθεια, χωρßò να προσθÝσω οýτε να αποκρýψω τßποτε"

και στη συνÝχεια δÞλωσε τα εξÞò ,, " Ο ενüρκωò υπογρÜφωý

ΙωÜννηò Ασσιüγλου, μÝλοò του ΔΣ τηò ΑστικÞò μη
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κερδοσκοπικÞò Εταιρεßαò ΕΛΔΔΙΕΣ (Ελληνικü Δßκτυο

Δικαιοσýνº(Ελευθερßαò και ΣτÞριξηò),- σýσταση εταιρεßαò με

bτοιχεßα ΙΙ23.04.2021 του Πρωτοδικεßου ΞÜνθηò, με Ýδρα τηò

ετqιρεßαò στην ΞÜνθη και ΑΦΜ εταιρεßαò 996º06022,

κÜτοχοò του ΑΔΤ με αριθμü ΑΟ 236390, με ΑΦΜ

033º30639, και υπεýθυνοò διαδικτυακÞò επικοινωνßαò τηò

ΕΛΔΔΙΕΣ, üνταò εκπαιδευτικüò, με ειδικüτητα στουò

ΥπολογιστÝò και στην ΠληροφορικÞ δηλþνω και βεβαιþνω

ενüρκωò üτι, κατüπιν ελÝγχου και επισταμÝνηò μελÝτηò που

διενÞργησα στα ηλειòτρονικÜ μÝσα κοινωνικÞò δικτýωσηò

(YouTube, Facebook, και στην ιστοσελßδα του δικτýου), μÝσω

του διαδικτýου, και ειδικüτερα κατüπιν ελÝγχου και ειδικÞò

εξÝτασηò των τεθÝντων υπ' üψει μου στοιχεßων, καθþò και των

στοιχεßων τα οποßα συγκÝντρωσα δια προσωπικÞò Ýρευναò,

διαπßστωσα üτι τιò διακινοýμενεò με ανÜρτηση στο διαδßκτυο

εκπομπÝò, συζητÞσειò και διασκÝψειò του "Διιòτýου

Ελληνισμοý", κατÜ τιò ημεροχρονολογßεò τηò 0Ι.Ι Ι.2020 Ýωò

και σημερα παρακολοýθησαν και παρακολουθοýν κατÜ μÝσο

üρο περßπου Ι00,000 ενδιαφερüμενlι ¸λληνεò πολßτεò. Επßσηò,

δηλþνω και βεβαιþνω ενüρκωò απü Üμεση και προσωπικÞ μου

γνþση και αντßληψη üτι την κýρια διακÞρυξη τηò ΕΛΔΔΙΕΣ, η

οποßα Ýχει ιδρυθεß απü μÝλη του «Δικþου Ελληνισμοý» (ΔΕ) ,

αναφορικÜ με τιò υποχρεωτικÝò ιατρικÝò πρÜξειò, Ýχουν μÝχρι

σÞμερα συνυπογρÜψει 57,780 πολßτεò, üπωò φαßνεται
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Στο σημεßο αυτü ο μÜρτυραò τÝλειωσε την.κατÜθεσÞ του, με τη

δÞλωση üτι γνωρßζει αυτÜ που κατÝθεσε απü προσωπικÞ

επιστημονικÞ γνþση 5αι εμπειρßα, ωò ειδικüò τεχνικüò στουò

ΥπολογιστÝò και στην ΠληροφορικÞ και εκπαιδευτικüò του

αντικειμÝνου αυτοý,

Η παροýσα Ýνορκη βεβαßωση θα χρησιμοποιηθεß σε ΔικαστικÝò

ενÝργειεò, εξþδικεò αναφορÝò και γενικÜ σε κÜθε Üλλη νüμιμη

χρÞση. Σε βεβαßωση üλων των ανωτÝρω συντÜχθηκε η πρÜξη

αυτÞ, σε δýο (2) φýλλα. ΕπικολλÞθηκε τÝλοò μεγαροσÞμου 1,00

ευρþ για το πρωτüτυπο και 2,00 ευρþ για το αντßγραφο, Για

δικαιþματα του παρüντοò, καθþò και για δικαιþματα εκδüσεωò

ενüò αντιγρÜφου εισπρÜχθηκαν 36,00 ευρþ, για αντßγραφο 10,00

ευρþ . Επß των εισπραχθÝντων δικαιφμÜτων εισπρÜχθηκε Φ,Π.Α.

24Ολ, Þτοι 8,64 ευρþ, Την πρÜξη αυτÞ διÜβασα καθαρÜ και

μεγαλüφωνα, για να την ακοýσει ο εμφανισθεßò, ο οποßοò

βεβαßωσε ενüρκωò ολüκληρο το περιεχüμενü τηò και την

υπÝγραψε αυτüò, καθþò και εγþ η συμβολαιογρÜφοò, üπωò ο

νüμοò ορßζει.

Ο ΕΝΟΡΚΩΣ ΒΕΒΑΙΩΝ - ΔΗΛΩΝ
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