
 

 

  

 

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): ΔΠΜΣ Φιλοσοφία: Κείμενα, ερμηνείες, πρακτικές 

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 

(Εmail): 
 

 
 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του 
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, καθώς και του άρθρου 13 του Εσωτερικού Κανονισμού του ΔΠΜΣ «Φιλοσοφία: 
κείμενα, ερμηνείες, πρακτικές», δηλώνω ότι: 

η διπλωματική εργασία που καταθέτω με τίτλο: ………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

είναι προϊόν αποκλειστικά προσωπικής μου εργασίας και χωρίς καμία αθέμιτη βοήθεια, ότι δεν την υπέβαλα ούτε 

θα την υποβάλω σε άλλο μάθημα ή για την απόκτηση άλλου τίτλου σπουδών εντός του Α.Π.Θ. ή σε άλλο εκπαι-

δευτικό ίδρυμα, ότι δεν την δημοσίευσα στο σύνολό της ή σε μέρη της και ότι έχω αναφέρει το σύνολο των δημο-

σιευμένων και αδημοσίευτων πηγών που χρησιμοποίησα. Τα χωρία της εργασίας –συμπεριλαμβανομένων πινά-

κων και άλλων απεικονίσεων– που αρύομαι αυτούσια ή παραφρασμένα από άλλες πηγές παρουσιάζονται σε 

κάθε ξεχωριστή περίπτωση με ευδιάκριτο τρόπο ως δάνεια και γενικότερα δεν παραβιάζονται οι διατάξεις περί 

διανοητικής ιδιοκτησίας. Παρέχω τη συναίνεσή μου, ώστε ηλεκτρονικό αντίγραφο της διπλωματικής εργασίας μου 

να υποβληθεί σε ηλεκτρονικό έλεγχο για τον εντοπισμό τυχόν στοιχείων προσβολής πνευματικής ιδιοκτησίας. 

Ημερομηνία: ......./ ......../ 20...... 

 

Ο – Η δηλ……. 

 

 

 

 

 

(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.  


