
 

 

  

 

Α Θ Σ Η  Η – ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 
 (άπθπο 8 Ν.1599/1986 και άπθπο 3 παπ. 3 Ν.2690/1999) 

 
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) 

 

Πεπιγπαθή αιηήμαηορ : «                                                                                                                    ». 

Ππορ(1): * 

ΑΡΘΘΜ. ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΘΑ 

Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία 

 
ΣΟΘΥΕΘΑ ΑΘΣΟΤΝΣΟ 

Ο – Η Όλνκα:  Επώλπκν:  

Όλνκα Παηέξα:   Επώλπκν Παηέξα:  

Όλνκα Μεηέξαο:  Επώλπκν Μεηέξαο:  

Αξηζ. Δειη. Σαπηόηεηαο:  Α.Φ.Μ:  

Ηκεξνκελία γέλλεζεο
(2)

:   Σόπνο Γέλλεζεο:  

Σόπνο Καηνηθίαο:  Οδόο:  Αξηζ:  ΣΚ:  

Σει:  Fax:  

Δ/λζε Ηιεθηξ. 
Σαρπδξνκείνπ 
(Εmail):  

 
ΟΡΘΜΟ / ΣΟΘΥΕΘΑ ΕΚΠΡΟΩΠΟΤ(3) (για καηάθεζη αίηηζηρ ή παπαλαβή ηελικήρ 
διοικηηικήρ ππάξηρ) : ε πεξίπησζε πνπ δε ζπληάζζεηαη ε εμνπζηνδόηεζε ζην παξόλ έληππν απαηηείηαη 

πξνζθόκηζε εμνπζηνδόηεζεο κε επηθύξσζε ηνπ γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο από δεκόζηα ππεξεζία ή 
ζπκβνιαηνγξαθηθνύ πιεξεμνπζίνπ. 

ΟΝΟΜΑ:  ΕΠΩΝΤΜΟ:  

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΠΑΣΕΡΑ:  ΑΔΣ:  

ΟΔΟ:  ΑΡΙΘ:  Σ.Κ:  

Σει:  Fax:  E – mail:  
 

 
Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο 

(4)
, πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ 

Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη: 

 

 

 (5) 

 
(6) Εμνπζηνδνηώ ηελ Τπεξεζία λα πξνβεί ζε όιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο (αλαδήηεζε 
δηθαηνινγεηηθώλ θιπ) γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηεο ππόζεζήο κνπ. 
(3) Εμνπζηνδνηώ ηνλ/ηελ πην πάλσ αλαθεξόκελν/ε λα θαηαζέζεη ηελ αίηεζε ή/θαη λα 
παξαιάβεη ηελ ηειηθή πξάμε. (Δηαγξάθεηαη όηαλ δελ νξίδεηαη εθπξόζσπνο) 

…….……………..20………….. 
 

(Τπνγξαθή) 

 

 



  

 
 

(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζύλεηαη ε αίηεζε. 
(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.  
(4) «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. 
(5) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρώξνπ, ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζε άιιν θαηάιιειν ζεκείν ηνπ εληύπνπ ηεο αίηεζεο-ππεύζπλεο 
δήισζεο θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ δεινύληα ή ηελ δεινύζα. 

 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑΚΑ ΣΟΘΥΕΘΑ 

ΑΠΑΘΣΟΤΜΕΝΑ ΔΘΚΑΘΟΛΟΓΗΣΘΚΑ 

ΣΘΣΛΟ ΔΘΚΑΘΟΛΟΓΗΣΘΚΟΤ: 
ΚΑΣΑΣΕΘΗΚΕ ΜΕ 

ΣΗΝ ΑΘΣΗΗ 
ΘΑ 

ΠΡΟΚΟΜΘΘΕΘ 
ΝΑ ΑΝΑΖΗΣΗΘΕΘ 
ΤΠΗΡΕΘΑΚΑ

(6 )
 

1. 

   

2. 

   

 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΘ: 
 

 

Επιλέξηε με ποιο ηπόπο θέλεηε να παπαλάβεηε ηην απάνηηζή ζαρ: 

 1. Να ζαο απνζηαιεί κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ζηε 
Δηεύζπλζε:……………………………………………………………………………………………….. 

 2. Να ηελ παξαιάβεηε ν ίδηνο από ηελ ππεξεζία καο 

 3. Να ηελ παξαιάβεη εθπξόζσπόο ζαο 

 4. Να ζαο απνζηαιεί κε fax ζηνλ αξηζκό:…………………………………………………………... 

 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΘ: 
 
ΥΡΟΝΟ  : 
 
ΚΟΣΟ: 

(Κελόο ρώξνο γηα ζπλέρηζε ηνπ θεηκέλνπ ηεο ππεύζπλεο δήισζεο). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

(Τπνγξαθή)  


