
 

 

  

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 (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)

: ΜΟΤΙΚΟ ΥΟΛΕΙΟ ΣΡΙΚΑΛΩΝ 

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):  

 
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) έρσ ηε λνκηκόηεηα ηεο άζθεζεο ηεο θεδεκνλίαο ηνπ/ηεο αλήιηθνπ/εο καζεηή/ ηξηαο ηνλ/ηελ νπνίν/α εγγξάθσ ζην Μνπζηθό 

ρνιείν Σξηθάισλ (Α΄ Λπθείνπ) 

ββ) απνδέρνκαη ηελ ειεθηξνληθή ελεκέξσζε γηα δεηήκαηα ηεο πνξείαο θνίηεζεο ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο, θαζώο θαη δειώλσ 

αλσηέξσ ηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε γηα ηελ παξαιαβή ησλ ειεθηξνληθώλ κελπκάησλ ή ηνλ αξηζκό ηνπ ηειεθώλνπ ζην νπνίν 

ζα απνζηέιινληαη ηα SMS. 

γγ) ν/ε εγγξαθόκελνο/ε καζεηήο/ηξηα δελ θνηηά ζε άιιν Γεληθό Λύθεην ή Επαγγεικαηηθό Λύθεην ή ζρνιείν ηεο Δεπηεξνβάζκηαο 

Εθπαίδεπζεο νπνηνπδήπνηε Τπνπξγείνπ ή ζε ζρνιή ηεο Σξηηνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο ή ζην κεηαιπθεηαθό έηνο-ηάμε καζεηείαο 

ησλ ΕΠΑ.Λ. ή ζε Ιλζηηηνύην Επαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Ι.Ε.Κ.) ή αληίζηνηρσλ εθπαηδεπηηθώλ ηδξπκάησλ ηνπ εμσηεξηθνύ 

ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν ΙΣ πεξί Δηπιήο Φνίηεζεο.  

δδ) ν/ε εγγξαθόκελνο/ε καζεηήο/ηξηα δελ είλαη θάηνρνο Απνιπηεξίνπ ΕΠΑ.Λ. (4) 

 
Ηκεξνκελία:      ……….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. 
(4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρώξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ όςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ δεινύληα ή ηελ 
δεινύζα.  

  


