
 

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): 
ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ  

Ο – Η Όνομα: 
 

Επώνυμο: 
 

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:  
 

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: 
 

Ημερομηνία γέννησης(2):  
 

Τόπος Γέννησης: 
 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: 
 

Τηλ: 
 

Τόπος Κατοικίας: 
 

Οδός: 
 

Αριθ: 
 

ΤΚ: 
 

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): 
 

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Ε-mail): 

 

 

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: 

Ο κάτωθι υπόγραφων/ουσα ως γονέας/κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας _______________________________ 
συναινώ στη συμμετοχή του/της στον 2ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Μαθητικής Δημιουργίας, Ηγέτες 
Ακεραιότητας του Αύριο με θέμα: «Όχι» στη βία, «ναι» στη φιλία. Κάνε block στον εκφοβισμό για το σχολικό 
έτος 2022-2023 που προκηρύσσουν το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, 
Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, η Βιβλιοθήκη της Βουλής και η Εκπαιδευτική Τηλεόραση 
της Βουλής, έχοντας ενημερωθεί για τους όρους και τις προϋποθέσεις της προκήρυξης. Σε περίπτωση που 
διακριθεί το έργο του/της, δέχομαι να δημοσιευθεί σε ηλεκτρονικό ή έντυπο μέσο, να προβληθεί στην 
Εκπαιδευτική Τηλεόραση της Βουλής, να αναρτηθεί στoυς ιστότοπους των φορέων διοργάνωσης του 
διαγωνισμού, να εκτεθεί στις εγκαταστάσεις των ανωτέρω φορέων ή αλλού, να χρησιμοποιηθεί για 
προωθητικό – μη κερδοσκοπικό υλικό της Αρχής όσον αφορά στο μαθητικό διαγωνισμό, καθώς και να 
αποδεχθεί το βραβείο. 

 
Ημερομηνία:    ………..….. 

 
    Ο/Η Δηλών/ούσα 

 
 
 
 

(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. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την 
δηλούσα.  


