
 

 

  
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 
 (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)

:                 ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΧΟΛΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ  

Ο – Η Όνοµα:  Επώνυµο:  

Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα:   

Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας:  

Ηµεροµηνία γέννησης
(2)

:    

Τόπος Γέννησης:  

Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας:  Κινητό τηλέφωνο:    

Τόπος Κατοικίας 
(Γονέων): 

 Οδός:  Αριθ   ΤΚ:  

Αρ. Τηλεοµοιοτύπου (Fax):  

∆/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδροµείου 
(Εmail):  

 

 
    Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις 

(3
, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 

1599/1986, δηλώνω ότι: 
 

     α)  αναγνωρίζω τη µη δυνατότητα εξυπηρέτησής µου σε µονόκλινο, εάν δε συγκεντρώσω τον απαραίτητο αριθµό 

µορίων, και δέχοµαι να συστεγασθώ στη Φοιτητική Κατοικία µε έναν ακόµη συνάδελφο φοιτητή στο ίδιο δωµάτιο □ 

    β) οι γονείς µου δεν κατοικούν µόνιµα, ούτε διαθέτουν εκείνοι ή εγώ ιδιόκτητη κατοικία  στην περιοχή του Ρεθύµνου. □ 

    γ) δεν κατέχω άλλο πτυχίο Ανώτερης ή Ανώτατης Σχολής. □ 

    δ)δεν έχω καταδικασθεί για ποινικό αδίκηµα. Επίσης, τα συνηµµένα στην αίτησή µου  φωτοαντίγραφα αποτελούν  

πιστά αντίγραφα των πρωτοτύπων. □ 

    ε) έχω ____  (αριθµός) ανήλικα αδέρφια  □               δεν έχω ανήλικα αδέρφια  □ 

    στ) έχω ___  (αριθµός) αδέλφια φοιτητές στα κανονικά έτη φοίτησης + το ήµισυ των κανονικών ετών φοίτησης □       

   δεν έχω αδέλφια φοιτητές  □ 

    ζ) έχω ___ (αριθµός) αδέλφια κληρωτούς στρατιώτες   □      Μονάδα όπου υπηρετούν :  

δεν έχω αδέλφια κληρωτούς στρατιώτες   □ 

    η) Όλα τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί µε την παρούσα αίτηση είναι αληθή και τα εµπεριεχόµενα φωτοαντίγραφα 

αποτελούν πιστά αντίγραφα των πρωτοτύπων   □    

    θ) ∆εν υποβάλλω Φορολογική ∆ήλωση εγώ και τα ανήλικα αδέλφια µου   □   

 

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα ανωτέρω συµπληρώνονται από όλους τους φοιτητές, εκτός του (α) το οποίο 
συµπληρώνεται µόνο από όσους αιτούνται και στέγασης. 

 

Ηµεροµηνία:      ……/  ……/ 2014  
Ο – Η ∆ηλ. 

 
(Υπογραφή) 

1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόµενο πολίτη ή Αρχή ή την Υπηρεσία του δηµόσιου τοµέα, όπου 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. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την 
δηλούσα.  



 


