
 

 

  

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): ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ – ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ  

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, δηλώνω ότι: 

1) η παρούσα πτυχιακή εργασία αποτελεί εξ ολοκλήρου δικό μου έργο το οποίο προετοιμάστηκε και 
υποβλήθηκε αποκλειστικά για την προβλεπόμενη από το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) του 
Τμήματος Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου «Πτυχιακή Εργασία» και συντάχθηκε με βάση τη 
δεοντολογία που προδιαγράφεται στον Οδηγό Συγγραφής Πτυχιακών ή Διπλωματικών Εργασιών και 
Διδακτορικών Διατριβών του Παντείου Πανεπιστημίου» (σελ. 11-12) . 

2) κανένα μέρος της εργασίας μου δεν έχει αντιγραφεί από έντυπες ή ηλεκτρονικές πηγές, μεταφραστεί από 
ξενόγλωσσες πηγές ή αναπαραχθεί από εργασίες άλλων ερευνητών ή φοιτητών. Όπου έχω αντλήσει από 
ιδέες ή κείμενα άλλων, έχω καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να μνημονεύσω σαφώς την πηγή με τη 
σωστή χρήση παραπομπών και βιβλιογραφικών αναφορών σύμφωνα με τις προδιαγραφές περί παραπομπών 
του «Οδηγού Συγγραφής Πτυχιακών ή Διπλωματικών Εργασιών και Διατριβών» του Παντείου Πανεπιστημίου 
(σελ. 25-28) 

3) δεν έχω δεχτεί βοήθεια κατά την διεξαγωγή της πτυχιακής έρευνας και τη συγγραφή της πτυχιακής εργασίας, 
πέραν αυτής που προβλέπεται από τη συνεργασία με τον Επόπτη μου και με συνεργάτες του ΠΠΣ του 
Τμήματος Ψυχολογίας στους οποίους με παρέπεμψε. 

4) τα εμπειρικά δεδομένα που χρησιμοποιώ στην εργασία προέρχονται από πληθυσμό συμμετεχόντων που 
προέβλεπε ο σχεδιασμός που πραγματοποίησα με τον Επόπτη μου, είναι πρωτότυπα και αυθεντικά, έχουν 
συλλεγεί και έχουν γίνει αντικείμενο ανάλυσης από εμένα προσωπικά και με βάση την προβλεπόμενη 
δεοντολογία για την εμπειρική έρευνα, τη συλλογή, ανάλυση, χρήση και διατήρηση δεδομένων. 

 
Ημερομηνία:    …....................... 

 
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 10ετών. 

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

δηλούσα.  


