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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 
 

 

ΑΙΤΗΣΗ 

ΕΠΩΝΥΜΟ:  ....................................................................  

ΟΝΟΜΑ:  ........................................................................  

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ: ...........................................................  

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ: ........................................................  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ (ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ): 

        

ΑΡΙΘ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ : 

        

ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:  .............................................................  

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ............................................................  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ  

(οδός, αριθμός, πόλη): ...................................................  

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

ΝΟΜΟΣ: .........................................................................  

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ:  .............................................  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

Σταθερό: .........................................................................  

Κινητό: ...........................................................................  

 

ΘΕΜΑ: Συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής αθλητών 

έτους 2017.    

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: …………………………………………………… 2017 

ΤΟΠΟΣ: ……………………………………………………………………….. 

*Συμπληρώνεται μόνο από τους ΑΝΕΥ ανεξάρτητα αν υπέβαλαν Μ.Δ.  

 
ΠΡΟΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ , ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 

(ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ) 
ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 37 

Τ.Κ.: 15180 - ΜΑΡΟΥΣΙ 
 
     Σας υποβάλλω τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, βάσει 

της αριθμ. Φ.152/   /Α5/.08.2018 εγκυκλίου του 

Υπουργείου Παιδείας, Ερευνας και Θρησκευμάτων 

«Εισαγωγή αθλητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το 

ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.» και ζητώ τη συμμετοχή μου 

στη διαδικασία επιλογής αθλητών έτους 2018 για την 

εισαγωγή μου: 

 

Περίπτωση 1.  *    

 

ΧΩΡΙΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, ( ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι περ. Α ). 

 

α) Στο Τμήμα / Εισαγωγική Κατεύθυνση 

………………………………………………………………………………………….… 

………………………………………………………………………………………….… 

ΚΩΔΙΚΟΣ Τμήματος / Εισαγωγικής Κατεύθυνσης 

……………………………………………………………………………………………. 

 

Περίπτωση 2.  

 

ΜΕ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΟΥΣ 2018 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 

ΤΗ ΣΕΙΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΗΛΩΘΗΚΑΝ  ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ  

ΚΑΙ ΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ 

ΟΠΟΙΑ ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΕΙΣΑΧΘΩ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ 

ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΜΟΥ ( ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι περ. Β ).  

 

Ο - Η Αιτ……….. 
 

 

 

  (Υπογραφή) 
 

                            ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΓΝΗΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ 

                                              (από Δημόσια Υπηρεσία) 
 
                         (Υπογραφή & Σφραγίδα Δημόσιας Υπηρεσίας) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

 

 

 
 

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: 

 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                      

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ) 

Ο - Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης
(1)

:   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): 
 

Δ/νση Ηλεκτρ.  

Ταχυδρομείου (Εmail):  

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις 
(2)

, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 

1599/1986, δηλώνω ότι: 

 

1) α. Φέτος, είναι η ……………….. (πρώτη ή δεύτερη ή τρίτη) φορά που υποβάλλω αίτηση κάνοντας χρήση της κατωτέρω διάκρισης 

για την εισαγωγή μου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της Ελλάδας με την κατηγορία των αθλητών. 

 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ (π.χ. Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα): ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΓΩΝΑ (π.χ. ανδρών - γυναικών): …………………………………………………………………………................................................................ 

ΑΘΛΗΜΑ: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

ΑΓΩΝΙΣΜΑ: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ΔΙΑΚΡΙΣΗ: ………..
η
 νίκη 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ): ……………………………………………………………………………………............................................................ 

 

Εάν, στο παρελθόν, έχετε υποβάλει ξανά αίτηση κάνοντας χρήση της ανωτέρω διάκρισης για την εισαγωγή σας στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση της Ελλάδας με την κατηγορία των αθλητών, συμπληρώστε το παρακάτω κενό.  

Η πρώτη φορά που υπέβαλα αίτηση κάνοντας χρήση της ανωτέρω διάκρισης για την εισαγωγή μου στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση της Ελλάδας με την κατηγορία των αθλητών  ήταν το έτος ……………. . 
 
 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 6ΑΤ64653ΠΣ-74Μ



 

14 

 

 

β. Εάν είστε υποψήφιος με 1η νίκη τόσο σε Πανελλήνιους Αγώνες όσο και σε Πανελλήνιους Μαθητικούς - Σχολικούς 

Αγώνες
(3)

,
 
συμπληρώστε τα στοιχεία της 2ης διάκρισης παρακάτω.  

 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ (π.χ. Πανελλήνιο Σχολικό  Πρωτάθλημα): 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΓΩΝΑ (π.χ. εφήβων - νεανίδων): 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..                                                                                                                             
ΑΘΛΗΜΑ: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ΑΓΩΝΙΣΜΑ: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ΔΙΑΚΡΙΣΗ: ………..
η
 νίκη 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

Φέτος, είναι η …………… (πρώτη ή δεύτερη ή τρίτη) φορά που υποβάλλω αίτηση κάνοντας χρήση της ανωτέρω διάκρισης για την 

εισαγωγή μου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της Ελλάδας με την κατηγορία των αθλητών. 

 

Εάν, στο παρελθόν, έχετε υποβάλει ξανά αίτηση κάνοντας χρήση της ανωτέρω διάκρισης για την εισαγωγή σας στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση της Ελλάδας με την κατηγορία των αθλητών, συμπληρώστε το παρακάτω κενό.  

Η πρώτη φορά που υπέβαλα αίτηση κάνοντας χρήση της ανωτέρω διάκρισης για την εισαγωγή μου στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση της Ελλάδας με την κατηγορία των αθλητών  ήταν το έτος ……………. . 
 
 

 

2) Εάν, στο παρελθόν, έχετε υποβάλει αίτηση κάνοντας χρήση άλλης διάκρισης/άλλων διακρίσεων για την εισαγωγή σας στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση της Ελλάδας με την κατηγορία των αθλητών, συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία για κάθε διάκριση 

χωριστά.  

Στο παρελθόν, έχω υποβάλει αίτηση κάνοντας χρήση άλλης διάκρισης/άλλων διακρίσεων για την εισαγωγή μου στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση της Ελλάδας με την κατηγορία των αθλητών, ως εξής: 

ΕΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ (π.χ. Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα): ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΓΩΝΑ (π.χ. ανδρών - γυναικών): ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ΑΘΛΗΜΑ: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ΑΓΩΝΙΣΜΑ: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ΔΙΑΚΡΙΣΗ: ………..
η
 νίκη 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ): …………………………………………………………………………………................................................................ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

                                                                                                                                                                         Ημερομηνία: ……………………………. 2018 

                                                                                                                                                                                                      Ο - Η Δηλ……………… 

 

 

                                                                                                                                                                                                           (Υπογραφή) 

                                                                                                                                                             ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΓΝΗΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ  
                                                                                                                                                             (από Δημόσια Υπηρεσία) 

 

                                                                                                                                                             (Υπογραφή & Σφραγίδα Δημόσιας Υπηρεσίας) 
(1) Αναγράφεται ολογράφως.  
(2) «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.» 
(3) Σε περίπτωση που μαθητής - αθλητής κατακτήσει 1η νίκη τόσο σε Πανελλήνιους Μαθητικούς - Σχολικούς Αγώνες όσο και σε Πανελλήνιους 

Αγώνες, τότε τα προβλεπόμενα ποσοστά προσαύξησης για την εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. ή σε άλλο τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση τμήματος των 

Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. προσαυξάνονται κατά μία ποσοστιαία μονάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 34 του Ν.2725/1999 (ΦΕΚ 

Α΄ 121). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ* ( π.χ. Επώνυμο – Όνομα – Πατρώνυμο – Μητρώνυμο ) :      

……………………………………………………………………………………………………………………  ΑΝΕΥ 

 

 

1. ΓΕΛ    

       Συμπληρώστε με Χ : 

2. ΕΠΑΛ   

 

 

 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

A/A ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΝΑΙ ΟΧΙ*** 

1 

 

ΑΙΤΗΣΗ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

(Γνήσιο υπογραφής) 

  

2 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

(Γνήσιο υπογραφής) 

  

         

         

 

 
        

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

 

 

(Δεν είναι 
υποχρεωτικό 
πεδίο για 
ΑΝΕΥ) 

ΑΡΧΙΚΑ 

ΟΝΟΜΑΤΟΣ 

 

 

 

Επώνυμο – 
Όνομα – 
Πατρώνυμο –
Μητρώνυμο 

ΟΛΥΜΠ.  1 

ΜΗ ΟΛΥΜΠ.  2 

 

 

 

Θα 
συμπληρωθεί 
από την 
υπηρεσία) 

ΣΕΙΡΑ ΓΓΑ & 

ΝΙΚΗ** 

 

 

 

Από 
βεβαίωση 
ΓΓΑ 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 

ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ 

 

 

 

Από 
βεβαίωση 
ΓΓΑ 

ΤΙΤΛΟΣ 

ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ 

 

 

 

Θα 
συμπληρωθεί 
από την 
υπηρεσία 

ΑΘΛΗΜΑ (ΟΧΙ 

ΑΓΩΝΙΣΜΑ) & 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ  

 

 

Το άθλημα θα 
συμπληρωθεί 
από τον 
υποψήφιο. Ο 
κωδικός του 
αθλήματος θα 
συμπληρωθεί 
από την 
υπηρεσία 

 

Β
Α

Θ
Μ

Ο
Σ 

Α
Π

Ο
Λ

Υ
ΤΗ

Ρ
ΙΟ

Υ
 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΣΧΟΛΗΣ 

ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ 

 

 

Μόνο για  

ΑΝΕΥ 
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3 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΓΑ****   

4 
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΣΤΥΝ. 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 
  

5 ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ   

6 
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Ή ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ***** 

 
  

 

                                                                                                                            Ημερομηνία: ……………………………. 2018 

                                                                                                                                                     Ο - Η Δηλ……………… 

 

 

                                                                                                                                                            (Υπογραφή) 

                                                                                ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΓΝΗΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ  
                                                                                      (από Δημόσια Υπηρεσία) 

 

                                                                                  (Υπογραφή & Σφραγίδα Δημόσιας Υπηρεσίας) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

*Σε περίπτωση αλλοδαπού υποψηφίου τα ονομαστικά στοιχεία θα πρέπει να συμφωνούν με τα ονομαστικά στοιχεία του απολυτηρίου του ή της βεβαίωσης 

της Γ.Γ.Α. 

**  Όταν πρόκειται για συνδυασμό διακρίσεων (1η νίκη σε Πανελλήνιους Αγώνες και 1η νίκη σε Πανελλήνιους Μαθητικούς – Σχολικούς Αγώνες) καταγράφονται  

και οι δυο διακρίσεις. 

 ***   Εφόσον δεν έχει συμπεριληφθεί η βεβαίωση της ΓΓΑ στα απαραίτητα δικαιολογητικά δεν θα συμπληρωθούν τα στοιχεία που σχετίζονται  με την βεβαίωση 

στον πίνακα 1 και θα συμπληρωθεί η Υ.Δ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄) της εγκυκλίου. 

  ****    Για τα δικαιολογητικά που δεν θα υποβληθούν με τον φάκελο του υποψηφίου θα συμπληρωθεί η Υ.Δ. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε) ότι θα σταλούν συμπληρωματικά. 

*****   Η Βεβαίωση Συμμετοχής χορηγείται από το σχολείο αποφοίτησης και δεν υποβάλλεται από τους ΑΝΕΥ.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 

 
 

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: 

 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                      

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ) 

Ο - Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης
(1)

:   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): 
 

Δ/νση Ηλεκτρ.  

Ταχυδρομείου (Εmail):  

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις 
(2)

, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 

1599/1986, δηλώνω ότι έχω καταθέσει την αριθμ. πρωτ.                                             αίτηση για εγγραφή στον ειδικό πίνακα 

διακριθέντων αθλητών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Η βεβαίωση εφόσον εκδοθεί θα σας σταλεί υπηρεσιακώς.   

                                                                                                                                                                         Ημερομηνία: ……………………………. 2018 

                                                                                                                                                                                                      Ο - Η Δηλ……………… 

 

                                                                                                                                                                                                           (Υπογραφή) 

                                                                                                                                                             ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΓΝΗΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ  
                                                                                                                                                             (από Δημόσια Υπηρεσία) 

 

                                                                                                                                                             (Υπογραφή & Σφραγίδα Δημόσιας Υπηρεσίας) 
(1) Αναγράφεται ολογράφως.  
(2) «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.» 

 

. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ 

 
 

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: 

 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                      

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ) 

Ο - Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης
(1)

:   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): 
 

Δ/νση Ηλεκτρ.  

Ταχυδρομείου (Εmail):  

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις 
(2)

, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 

1599/1986, δηλώνω ότι εκ παραδρομής δεν απέστειλα …………………………………………………………………………………………………………………. . 

Το/τα δικαιολογητικά θα αποσταλούν συμπληρωματικά. 

 Ημερομηνία: ……………………………. 2018 

                                                                                                                                                                                          Ο - Η Δηλ……………… 

 

                                                                                                                                                                                                     (Υπογραφή) 

                                                                                                                                                             ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΓΝΗΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ  
                                                                                                                                                             (από Δημόσια Υπηρεσία) 

 

                                                                                                                                                             (Υπογραφή & Σφραγίδα Δημόσιας Υπηρεσίας) 
(1) Αναγράφεται ολογράφως.  
(2) «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.» 
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