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):

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΜΗΜΑ ………………………………………………………………………

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:

Τηλ:

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:

Οδός:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/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:
 Η οικογένειά μου δεν διαμένει στην πόλη του Καρπενησίου
 Δεν διαθέτω ο/η ίδιος/α ή οι γονείς μου ιδιόκτητη κατοικία στο Καρπενήσι
 Δεν πρόκειται να ζητήσω μεταγραφή κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος
 1) Έλαβα γνώση του ισχύοντος Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας της Μαθητικής Εστίας του Δήμου Καρπενησίου, 2)
αποδέχομαι ρητά και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας της Μαθητικής Εστίας του
Δήμου Καρπενησίου (ιδίως τα άρθρα 7 και 8 του Κανονισμού), σχετικά με την απομάκρυνση των φοιτητών από την Μαθητική
Εστία, σε περιπτώσεις όπου επιδειχθεί συμπεριφορά η οποία είναι αντίθετη: α) προς το πνεύμα του Κανονισμού της Μαθητικής
Εστίας, β) του χαρακτήρα της κοινωνικής παροχής, συμπεριλαμβανομένων των ακαδημαϊκών ηθών και επιπλέον γ) παραβατικής
συμπεριφοράς σε αντίθεση με την ποινική νομοθεσία, 3) έλαβα γνώση ότι απαγορεύεται η υπομίσθωση σε οποιοδήποτε τρίτο
πρόσωπο του δωματίου που παραχωρείται και επιτρέπεται μόνο η φιλοξενία συγγενή πρώτου βαθμού, εφόσον έχει ενημερωθεί
γραπτώς η επιτροπή στέγασης, με ποινή απομάκρυνσης από την Μαθητική Εστία
 Από τη στιγμή που θα ανακοινωθεί η λίστα με τους δικαιούχους παροχής στέγασης οφείλω εντός πέντε εργάσιμων ημερών να
δηλώσω ότι αποδέχομαι ή όχι τη θέση. Σε περίπτωση που σε κάποια χρονική στιγμή δεν επιθυμώ να διαμένω στη Μαθητική
Εστία του Δήμου Καρπενησίου οφείλω να υποβάλλω στη γραμματεία του Τμήματος υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνω
ότι παραιτούμαι του δικαιώματός μου στέγασης.
 Αποδέχομαι να καταβάλω στο Δήμο Καρπενησίου για τη διαμονή μου στη Μαθητική Εστία εφάπαξ εγγύηση ύψους 45,00 € και
οικονομική συμμετοχή 30,00 € μηνιαίως.

Βεβαιώνεται ότι τα πιο πάνω στοιχεία συμφωνούν με τα
όμοια που τηρεί η υπηρεσία μας και με αυτά που
αναγράφονται στις υπεύθυνες δηλώσεις σε απλό χαρτί που
υπέβαλε για το ίδιο χρονικό διάστημα ο ενδιαφερόμενος

Ημερομηνία: …../…../……….

Ο Δηλών/Η Δηλούσα

Χρονολογία …./…../2018 Υπογραφή Προϊσταμένου
Υπηρεσίας

(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.

