
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄  

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΟΡΚΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ 

 

ΕΝΟΡΚΗ  ΒΕΒΑΙΩΣΗ 

άρθρου 74§6 του Ν.4690/2020 (ΦΕΚ Α’ 104) 

 

Στην..............................σήμερα την.............(......) του μήνα.......του έτους δύο χιλιάδες είκοσι (2020) 

ημέρα....................και ώρα.........ενώπιον εμού τ...... 

Δικηγόρου...........................................................του.................., ΑΜ/ΔΣ................, με έδρα 

την................................οδός........................αρ......ΑΦΜ........................, μετά από αίτηση 

του.................................του.............................κατοίκου....................οδός...............................αρ................

.................{που εκπροσωπείται από 

τ......πληρεξούσι...........δικηγόρ..............................του.......................ΑΜ/ΔΣ.............., με έδρα 

την................................, οδός....................αρ.............) εμφανίσθηκε    ο/η μη εξαιρουμεν... από το 

νόμο...........................του.........................κάτοικος.............................οδός................αρ.............., που 

γεννήθηκε στην........................την............................., ΑΔΤ............../................του Τμήματος 

Ασφαλείας.................................., (ιδιότητα..........................), Αριθμός Φορολογικού Μητρώου.........., 

ΔΟΥ.........., ................υπήκοος, ενήλικος και Χριστιανός Ορθόδοξος {ή άλλο θρήσκευμα ή .....................}, 

προκειμένου να εξετάσει τ….. εμφανισθ……. ως μάρτυρα για τα θέματα αποδείξεως/ανταποδείξεως της 

από.......................και με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης...................και Ειδικό Αριθμό 

Κατάθεσης...................αγωγής στο.................Πρωτοδικείο.............................................., των. 

1...................................του.............................κατοίκου.....................οδός............αρ...........2.......................

..........κατά των 1........................, 

κατοίκου..................οδός..................αρ....................2.................................. που συζητείται κατά τη 

δικάσιμο της....................με αρ. πινακίου..............κατά τη................................διαδικασία, η σε 

οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο μετά από αναβολή ή ματαίωση. 

Για την εξέταση τ… εμφανιζόμεν…. μάρτυρος επιδόθηκε στους ανωτέρω εναγομένους  {ή αντίστροφα} με 

την υπ’ αριθ................./..../..../20........ έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή......................., 

.....................................η από ........................Κλήση και Γνωστοποίηση Μαρτύρων των ανωτέρω 

εναγόντων {ή αντίστροφα}, φωτοαντίγραφα των οποίων, μου επιδείχθηκαν. 

Αφού παρήλθε η.........................ώρα …, ρώτησα τ.... εμφανισθεί…….. μάρτυρα αν επιθυμεί να δώσει 

θρησκευτικό ή πολιτικό όρκο και μου απάντησε ότι επιθυμεί να δώσει................... Στη συνέχεια έβαλε το 

δεξί χέρι στο Ευαγγέλιο και έδωσε τον εξής όρκο «Ορκίζομαι ενώπιον του Θεού, να πω ευσυνείδητα όλη 

την αλήθεια, χωρίς να προσθέσω ούτε να αποκρύψω τίποτε»,  ( αν ανήκει σε άλλο θρήσκευμα δίνει τον 

αντίστοιχο όρκο) {Πολιτικός όρκος «Δηλώνω στην τιμή και στη συνείδησή μου πως θα πω όλη την αλήθεια 

και μόνο την αλήθεια χωρίς να προσθέσω ούτε να κρύψω τίποτε»} 

Στο σημείο αυτό ….. ως άνω μάρτυρας κατέθεσε ενόρκως τα εξής: 

.................................................................................................................. 

................................................................................................................... 



Σημειώνεται ότι παρέστη και εκπροσώπησε τους ενάγοντες 

....πληρεξουσι..........δικηγο....................................., κι ότι παρέστη και εκπροσώπησε τους εναγομένους 

....πληρεξουσι..........δικηγο.....................................,  

 

Η βεβαίωση αυτή διαβάστηκε μεγαλόφωνα ενώπιον τ... μάρτυρ......και των 

παρισταμέν..................(διαδίκων..........πληρεξουσίων δικηγόρων), .... μάρτυρας επιβεβαίωσε ολόκληρο 

το περιεχόμενό της και υπογράφηκε από τ..... μάρτυρ........,  οι 

παρισταμέν..................(διάδικοι..........πληρεξούσιοι δικηγόροι) και εγώ ..... συντάξα..... δικηγόρος, όπως 

ο νόμος ορίζει. 

Εκδόθηκε η υπ’ αρ. ........./.../.../20...... ΑΠΥ (ΤιμΠΥ) για την αμοιβή τ....συντάξαντ.........δικηγόρ........ 

 

   ....ΜΑΡΤΥΣ                ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΙ                   ....ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 

 


