
 

 

  

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΗ 
 (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) 

 

ΠΡΟ
(1)

: ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΡΩΠΟΥ 

Ο – Η Όλνκα:  Επώλπκν:  

Όλνκα θαη Επώλπκν Παηέξα:  

Όλνκα θαη Επώλπκν Μεηέξαο:  

Ηκεξνκελία γέλλεζεο
(2)

:  

Σόπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκόο Δειηίνπ Σαπηόηεηαο:  Σει:  

Σόπνο Καηνηθίαο:  Οδόο:  Αξηζ:  ΣΚ:  

Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax):  
Δ/λζε Ηιεθηξ. 
Σαρπδξνκείνπ 

(Εmail): 

 

Ολνκ/λπκν εγγξαθόκελνπ/λεο καζεηή/ηξηαο: 

 
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: 
 

αα) Αζθώ κόμημα ηεκ θεδεμμκία ημο/ηεξ εγγναθόμεκμο/κεξ μαζεηή/ηνηαξ ζύμθωκα με ημ άνζνμ 13 ηεξ οπ’ ανίζμ. 

10645/ΓΔ4/22-1-2018 (ΦΓΚ 120/23.01.2018, η. Β’) Υ.Α. ημο ΥΠ.Π.Γ.Θ.  

ββ) Απμδέπμμαη ηεκ ειεθηνμκηθή εκεμένωζε γηα δεηήμαηα ηεξ πμνείαξ θμίηεζεξ ημο/ηεξ μαζεηή/ηνηαξ, 

i) με ειεθηνμκηθό ηαποδνμμείμ (email)         ΝΑΙ /  ΟΦΙ 

ii) με μήκομα ζημ θηκεηό ηειέθωκμ (sms)      ΝΑΙ  /  ΟΦΙ 

 γγ) Ο/Η εγγναθόμεκμξ/ε μαζεηήξ/ηνηα δεκ θμηηά ζε άιιμ Γεκηθό Λύθεημ ή Γπαγγειμαηηθό Λύθεημ ή ζπμιείμ ηεξ 

Δεοηενμβάζμηαξ Γθπαίδεοζεξ μπμημοδήπμηε Υπμονγείμο ή ζε ζπμιή ηεξ Τνηημβάζμηαξ Γθπαίδεοζεξ ή ζημ 

μεηαιοθεηαθό έημξ-ηάλε μαζεηείαξ ηωκ ΓΠΑ.Λ. ή ζε Ικζηηημύημ Γπαγγειμαηηθήξ Καηάνηηζεξ (Ι.Γ.Κ.) ή 

ακηίζημηπωκ εθπαηδεοηηθώκ ηδνομάηωκ ημο ελωηενηθμύ, ζύμθωκα με ηεκ πανάγναθμ ΙΣΤ πενί Δηπιήξ Φμίηεζεξ.  

δδ) Ο/Η εγγναθόμεκμξ/ε μαζεηήξ/ηνηα δεκ είκαη θάημπμξ Απμιοηενίμο ΓΠΑ.Λ 
 

(Ημερομηνία) ………………. ,  ……./.…./20…... 
 

Ο – Η Δει…… 
 
 

 
(Τπνγξαθή) 

 

(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. Εάλ 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. 


