
 

  
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
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) 

 

 
ΠΡΟΣ(1) (TO)  

Ο – Η Όνομα: 
Name 

 Επώνυμο: 
Surname 

 

Όνομα Πατέρα:  
Father’s name 

 

Όνομα Μητέρας: 
Mother’s name 

 

Έτος γέννησης(2):  
Year of birth 

 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: 
Passport number 

 Τηλ: 
Tel. 

 

Τόπος Κατοικίας: 
Residence 

 Οδός: 
Str 

 Αριθ: 
no 

 ΤΚ: 
PC 

 

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

 
 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

I. δεν είμαι απόφοιτος ελληνικού σχολείου που λειτουργεί στην Ελλάδα 

(I do not hold a graduation certificate of a Greek secondary school which operates in Greece) 

II. δεν είμαι κάτοχος πτυχίου σχολής ή τμήματος της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας με την ειδική 
κατηγορία των Αλλοδαπών-Αλλογενών 

(I do not hold any degree of Greek Higher Education Faculty or Department being admitted according to 
the specific provisions) 

III. είμαι κάτοχος βεβαίωσης πρόσβασης του έτους 2021 

(I hold the certificate of admission for 2021) 

IV. δεν έχω αποκτήσει δια αλληλογραφίας τίτλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του εξωτερικού 

             (I have not acquired a graduation certificate by distance) 

V. έχω τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ένταξή μου στην ειδική κατηγορία όπου υπάγομαι και θα 
τα προσκομίσω για την εγγραφή μου στη γραμματεία της σχολής ή τμήματος της εισαγωγής μου 

              (I hold all the required documents proving that I belong in the specific category and I will submit them to     

              the Faculty or Department or Departmental Specialization of my admission) 

VI. δεν έχω υποβάλει Μηχανογραφικό Δελτίο και με την κατηγορία "Ελλήνων του Εξωτερικού" για το έτος 
2021  

(I have not submitted the application for the admission to Higher Education in Greece for Greek Citizens 
living abroad for the year 2021) 

(Date )Ημερομηνία:        ……….2021 
 

Ο – Η Δηλ.   
 
 
 

(Signature )(Υπογραφή) 
 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως. (3) «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. 


