
1) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ
(Τα στοιχεία που υπογράφονται σε αυτή τη δήλωση είναι επίσης αξιόπιστα)

Όνομα - Επών Υπαλλήλου:
Ημερομηνία και τόπος Γέν:
Αριθμός Δελτίου Αστυνομ 
Ταυτότητας - Αρχή έκδοσης:
Τόπος Κατοικίας και Τ.Κ.:
Τηλ επικοινωνίας και email:
Ημερομηνία Εξυπηρέτησης: Ώρες:
Τόπος Εξυπηρέτησης:
Υπεύθυνος/νοι Υπηρεσίας:

Γνωρίζοντας ότι προβλέπονται κυρώσεις και νομικές διαδικασίες για την εξαπάτηση, την 
εξύβριση, την απειλή, τον εκβιασμό, τη μη εξυπηρέτηση του πολίτη και για παραλείψεις στην 
εξυπηρέτηση δηλώνω/ουμε υπεύθυνα ότι: Με την εξυπηρέτηση από τη δημόσια υπηρεσία και 
με την υποχρέωση του πολίτη να ανταποκριθεί σύμφωνα με τις νόμιμες απαιτήσεις του Κρά-
τους δεν στερούμε από αυτόν το ηθικό δικαίωμά του να αποφασίζει για τον εαυτό του και 
απευθείας για τη ζωή του. Συμφωνούμε με όσα προβλέπονται από Διεθνείς και Εθνικούς Νό-
μους* για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και αποσαφηνίζεται ότι καμία παρενέργεια δεν θα επι-
βαρύνει πρωτίστως την υγεία του, δεν θα διακόψει την εργασία του, δεν θα τον επιβαρύνει 
οικονομικά και δεν θα αλλοιώσει την κοινωνική του εικόνα (λόγω της ελλιπούς εξυπηρέτη-
σης και των όποιων απαιτήσεων που δεν έλαβαν υπόψη αδυναμίες του πολίτη ή τις ανάγκες 
του για τις οποίες χρειαζόταν διαφορετική εξυπηρέτηση, ασχέτως αν οι νόμοι της χώρας δεν 
προβλέπουν αυτή την ηθική υποχρέωση του Κράτους ή δεν την αναγνωρίζουν). 

Ο αρμόδιος προϊστάμενος και ο διευθυντής της υπηρεσίας φέρουν την ευθύνη που τους 
αναλογεί και εγώ ο υπάλληλος ο οποίος αυτοπροσώπως επικοινωνώ και εξυπηρετώ τον πολί-
τη επίσης είμαι  προσωπικά υπόλογος και φέρω την ευθύνη που μου αναλογεί:  Για τυχόν 
παρενέργειες  παρουσιαστούν αποδεδειγμένα στην υγεία  και  στην εργασία του πολίτη και 
στην ικανότητά του να ανταποκριθεί σε άλλες υποχρεώσεις του εξαιτίας: παραλήψεων, λα-
θών,  κακής  εξυπηρέτησης,  ενδεχομένως  και  ελαττωματικής  νομοθεσίας,  η οποία είτε  δεν 
προέβλεπε την περίπτωση, είτε αυτή επιβάλλει παράλογες υποχρεώσεις και με άδικους όρους 
(όπως παραβιάζοντας φυσικούς νόμους, αντίφαση με υποχρεώσεις του Κράτους προς τους 
πολίτες κ.α). Περισσότερες σημειώσεις και διευκρινήσεις μπορούν να προστεθούν στη δεύτε-
ρη σελίδα:

Τόπος / Ημερομηνία:                     Ο Πολίτης προσήλθε²:                      Υπογραφή / Σφραγίδα:



* Σημείωση:  Αυτή η Υπεύθυνη Δήλωση Υπαιτιότητας έχει  συνταχθεί  για ένας πλήθος 
διαφορετικών  περιπτώσεων με  πρωταρχική  χρησιμότητα  την  άμεση καταγραφή των απα-
ραίτητων πληροφοριών ώστε η αναζήτηση των ευθυνών να είναι δυνατή και προς ενημέρωση 
όλων των εμπλεκόμενων, ότι τυχόν ευθύνες για τις περιπτώσεις που προβλέπονται από τη νο-
μοθεσία θα αναζητηθούν. Ποιοι ακριβώς είναι οι νόμοι και οι διατάξεις που παραβιάζονται 
θα αναφερθούν ξεχωριστά για κάθε περίπτωση και θα προσδιοριστούν λεπτομερώς από το 
δικηγόρο ή το συνήγορο της υπεράσπισης. 

² Εδώ απαιτείται μια υπογραφή ή σφραγίδα για τις περιπτώσεις που ο πολίτης δεν εξυπη-
ρετήθηκε ή που προβλήθηκε άρνηση για την εξυπηρέτησή του και θα τεκμηριώνει ότι ο πολί-
της προσήλθε. 


