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1.1.  ΑΙΤΗΣΗΑΙΤΗΣΗ  
  
2.2.  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ    ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ    ή  διαβατήριο,  εφόσον  πρόκειται  για  Έλληνα    πολίτη  ή  πολίτη  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ή διαβατήριο, εφόσον πρόκειται για Έλληνα πολίτη ή πολίτη

κράτους  -  μέλους  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  ή  κράτους  -  μέλους  του  ΕΟΧ,                              (Συμφωνία  κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κράτους - μέλους του ΕΟΧ, (Συμφωνία

Σέγκεν)  ή,  εφόσον  πρόκειται  για  πολίτη  τρίτης  χώρας,  άδεια  διαμονής  και  εργασίας  στην  Ελλάδα  Σέγκεν) ή, εφόσον πρόκειται για πολίτη τρίτης χώρας, άδεια διαμονής και εργασίας στην Ελλάδα

ή  άδεια  διαμονής  για  ανεξάρτητη  οικονομική  δραστηριότητα.  ή άδεια διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα.

  
33..    ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ  ΠΟΙΝΙΚΟΥ  ΜΗΤΩΡΟΥΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟΥΜΗΤΩΡΟΥ  

            ΥΥππεεύύθθυυννηη  δδήήλλωωσσηη  όόττιι,,  δδεενν  έέχχωω  κκααττααδδιικκαασσττεείί  γγιιαα  κκαακκοούύρργγηημμαα  ήή  γγιιαα  ππλληημμμμέέλληημμαα  γγιιαα  τταα  ααδδιικκήήμμαατταα  

κκλλοοππήήςς,,  υυππεεξξααίίρρεεσσηηςς,,  ααππάάττηηςς,,  υυππεεξξααίίρρεεσσηηςς  σσττηηνν  υυππηηρρεεσσίίαα,,  ππλλαασσττοογγρρααφφίίααςς  ήή  κκααττάάχχρρηησσηηςς  

εεννσσήήμμωωνν,,  ααππιισσττίίααςς,,  ψψεευυδδοορρκκίίααςς,,  δδόόλλιιααςς  χχρρεεοοκκοοππίίααςς,,  κκααττααδδοολλίίεευυσσηηςς  δδααννεειισσττώώνν,,  ττοοκκοογγλλυυφφίίααςς,,  

έέκκδδοοσσηηςς  αακκάάλλυυππττηηςς  εεππιιττααγγήήςς  ήή  γγιιαα  κκάάπποοιιοο  ααππόό  τταα  εεγγκκλλήήμμαατταα  ππεερρίί  ττοο  ννόόμμιισσμμαα..    

  

44..    ΥΠΕΥΘΥΝΗ  ΔΗΛΩΣΗ,ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ,  όόττιι  οοιι  υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς  ττοουυ  ΝΝ..44007722//1111--0044--22001122  άάρρθθρροο  119988  §§  11  ππρρέέππεειι  νναα  

ττηηρροούύννττααιι  σσεε  μμόόννιιμμηη  ββάάσσηη..  ΣΣεε  ααννττίίθθεεττηη  ππεερρίίππττωωσσηη  υυπποοχχρρεεοούύμμααιι  νναα  εεννηημμεερρώώννωω  ττοο  ααρρμμόόδδιιοο  

ΕΕππιιμμεελληηττήήρριιοο  μμέέσσαα  σσεε  έένναα  μμήήνναα  ααππόό  ττηηνν  ππααύύσσηη  σσυυννδδρροομμήήςς  ττωωνν  ααννωωττέέρρωω  υυπποοχχρρεεώώσσεεώώνν  μμοουυ..  

ΕΕννηημμεερρώώθθηηκκαα  ααππόό  ττοο  ΕΕππιιμμεελληηττήήρριιοο  όόττιι  εεάάνν  εεκκλλεείίψψεειι  έέσσττωω  κκααιι  μμίίαα  ααππόό  ττιιςς  ππρροοϋϋπποοθθέέσσεειιςς  ααυυττέέςς,,  

δδιιααγγρράάφφοομμααιι  ααππόό  ττοο  ΓΓ..ΕΕ..ΜΜΗΗ..  κκααιι  ττοο  ΜΜηηττρρώώοο  ττοουυ  ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίοουυ..  ΕΕππίίσσηηςς,,    δδεενν    εεμμππίίππττωω    σσττιιςς    

ππεερριιππττώώσσεειιςς    ττηηςς  ππααρρααγγρράάφφοουυ  66  άάρρθθρροο  119988  §§  11  ττοουυ  ΝΝ..44007722//1111--0044--22001122..  

  
55..    ΠΠΙΙΣΣΤΤΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΔΔΙΙΚΚΑΑΣΣΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΣΣΥΥΜΜΠΠΑΑΡΡΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗΣΣ  

          ΥΥππεεύύθθυυννηη  δδήήλλωωσσηη,,  ««……..    όόττιι  δδεενν  έέχχωω  υυπποοββλληηθθεείί  σσεε  οολλιικκήή  ήή  μμεερριικκήή,,  σσττεερρηηττιικκήή  ήή  εεππιικκοουυρριικκήή  

δδιικκαασσττιικκήή  σσυυμμππααρράάσστταασσηη»»..  

  

66..      ΑΑΠΠΟΟΛΛΥΥΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ  ΛΛΥΥΚΚΕΕΙΙΟΟΥΥ  ήή  ιισσόόττιιμμοουυ  σσχχοολλεείίοουυ  ττηηςς  ααλλλλοοδδααππήήςς..  

    ΣΣηημμεείίωωσσηη  ::    
ΚΚααττάά  ττηηνν  εεγγγγρρααφφήή  κκααττααββάάλλλλοοννττααιι  ::    

  Δικαιώματα  εγ ραφής  και    ετήσιας  συνδρομής. Δικαιώματα εγγγραφής και ετήσιας συνδρομής. 

http://www.eep.gov.gr/Portals/0/downloads/E.05.01.15.pdf
http://www.eep.gov.gr/Portals/0/downloads/poiniko-mesit.pdf
http://www.eep.gov.gr/Portals/0/downloads/dhlosh-mesit.pdf
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