ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

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):
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:

Τηλ:
Οδός:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Αριθ:

ΤΚ:

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:

ότι γνωρίζω και αποδέχομαι τα εξής:

Για τους φοιτητές που θα επιλέξουν περίοδο μετακίνησης από 01/06/2017 έως 30/10/2017
δεν υπάρχει δυνατότητα προχρηματοδότησης γιατί το Ε.Μ.Π. λαμβάνει την χρηματοδότηση από
την Ε.Μ. μετά το ανωτέρω διάστημα. Η χρηματοδότηση θα τους χορηγείται μετά το τέλος της
περιόδου πρακτικής άσκησης σπουδών και εφόσον είναι εφικτό κατά την διάρκεια της περιόδου
πρακτικής άσκησης ή σπουδών
Για τους φοιτητές που θα επιλέξουν περίοδο μετακίνησης από 01/11/2017 έως
30/09/2018 το Ίδρυμα Προέλευσης μετά την επιλογή τους, τους καταβάλλει το 80% του συνόλου
της επιχορήγησης εφάπαξ εντός 30 ημερών από την θέση σε ισχύ της σύμβασης Επιχορήγησης
Erasmus+ και εφόσον είναι εφικτό πριν την αναχώρησή τους, με την προϋπόθεση το ΕΜΠ να έχει
ήδη χρηματοδοτηθεί από την ΕΜ για την κινητικότητα φοιτητών ERASMUS+ και οι δικαιούχοι
φοιτητές να έχουν καταθέσει 1,5 μήνα πριν την αναχώρησή τους την ανωτέρω σύμβαση
υπογεγραμμένη από τους ίδιους μαζί με όλα τα παραστατικά. Το υπόλοιπο 20%, θα καταβληθεί
στους δικαιούχους μετά την επιστροφή τους στο Ίδρυμα προέλευσης και εφόσον έχουν εκπληρώσει
τις υποχρεώσεις τους.

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

