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ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

ΚΑΤΟΧΗΣ/ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ 
 
 
 
ΕΠΩΝΥΜΟ:………………………………………………………………. 

OΝΟΜΑ:………………………………………………………………….. 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ:…………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ:………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΖΥΓΟΥ:……………………………………….. 

………………………………………………………………………………. 

ΤΟΠΟΣ / ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:…………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:…………………………………………………….......... 

………………………………………………………………………………. 

Α.Φ.Μ.:………………………………………………………………….. 

ΑΡ. ΔΕΛΤ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ:…………………………………………….. 

ΕΚΔ. ΑΡΧΗ:……………………………………………………………... 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ:…………………………………………………. 

ΔΙΕΥΘ/ΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:………………………………………………… 

ΠΟΛΗ:……………………………………………………………………. 

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ:…………………………………………………………. 

ΤΗΛ/ΝΟ.:………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

ΑΘΗΝΑ, ………./………./20 

 

ΠΡΟΣ 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 

 

Σας πληροφορώ ότι έχω εις χείρας μου: 

⎕ Αρχαία αντικείμενα  (       ) αριθμός 

⎕ Εικόνες   (       ) αριθμός 

⎕ Εκκλησιαστικά αντικείμενα (       ) αριθμός 

⎕ Νομίσματα   (       ) αριθμός 

αντικείμενα τα οποία πιθανώς εμπίπτουν στις διατάξεις του 

Αρχαιολογικού νόμου (Ν. 4858/2021 – ΦΕΚ 220/Α’). 

Τρόπος απόκτησης 

⎕ Οικογενειακό κειμήλιο 

                                                ⎕ δωρεάς 

Μεταβίβαση διά 

                                                ⎕ κληρονομιάς 

⎕ Τυχαία ανεύρεση 

⎕ Αγορά (η αίτηση συνοδεύεται από τα παραστατικά αγοράς) 

⎕ Άλλο 

Χρόνος απόκτησης: ………………………………………………………. 

Τόπος ανεύρεσης: …………………………………………………………. 

Τόπος φύλαξης: ……………………………………………………………. 

 

Σας γνωρίζω ότι επιθυμώ: 

⎕ Την απευθείας παράδοση στο Ελληνικό Δημόσιο 

⎕ Την νομιμοποίηση της κατοχής / κυριότητας αυτών 

 
⎕ Αποδέχομαι την αυτεπάγγελτη αναζήτηση του Ποινικού 

μου Μητρώου από την Υπηρεσία σας για την έκδοση της 
σχετικής άδειας. 
⎕ Δηλώνω ότι θα προσκομίσω εν πρωτοτύπω υπεύθυνη 

δήλωση του Ν. 1599/86, ότι διώκομαι/δεν διώκομαι ποινικά και 
ότι έχω/δεν έχω καταδικασθεί ποτέ στο παρελθόν για 
κακούργημα ή παράβαση του νόμου περί προστασίας της 
πολιτιστικής κληρονομιάς ή για πλαστογραφία, δωροδοκία, 
κλοπή υπεξαίρεση και αποδοχή προϊόντων εγκλήματος (Ν. 
3028/2002, αρ. 23γ). Η δήλωση θα συμπληρωθεί και θα 
υπογραφεί ενώπιον υπαλλήλου της Υπηρεσίας σας, ή θα σας 
αποσταλεί το πρωτότυπο ταχυδρομικώς, με βεβαίωση του 
γνησίου της υπογραφής, από αρμόδια Υπηρεσία. 
⎕ Με το νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας 

Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 γνωστό ως GDPR, που ετέθη σε 
εφαρμογή τον Μάιο 2018, καθιερώνεται ενιαίο νομικό πλαίσιο 
για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε όλα τα 
κράτη μέλη της ΕΕ. 
     Για το λόγο αυτό, συναινώ στην επεξεργασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν για 
συγκεκριμένο  σκοπό και να το διατηρήσετε  στο αρχείο σας, 
για  να επικοινωνείτε μαζί μου. 
     Έχω δικαίωμα να ανακαλέσω τη συγκατάθεσή μου ανά 
πάσα στιγμή. 
 

 

Ο/Η  Δηλών/Δηλούσα 
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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):    Ε Φ Ο Ρ Ε Ι Α   Α Ρ Χ Α Ι Ο Τ Η Τ Ω Ν   Π Ο Λ Η Σ   Α Θ Η Ν Ω Ν  

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 της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
 
Από όσα είμαι σε θέση να γνωρίζω: α) δεν έχω παραπεμφθεί σε ποινική δίκη για πλημμέλημα ή κακούργημα με απευθείας 

κλήση ή βούλευμα την τελευταία πενταετία, και 

β) δεν έχει ασκηθεί σε βάρος μου ποινική δίωξη για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη από την εισαγγελική αρχή του τόπου 

κατοικίας μου ούτε από άλλη εισαγγελική αρχή της χώρας 

 
(4) 

 
 
 

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.  



  

 



 
 
 

 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν. 1599/1986) 

 
 
 
 
 
 

 
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: 
                                                                                                                                                              (4) 
α) δηλώνω υπεύθυνα ότι ασκήθηκε σε βάρος μου ποινική δίωξη για (5)  

            αα) απαλλάχτηκα με το αριθμ.                                      βούλευμα του Συμβουλίου (6) 

             αβ) έπαυσε οριστικά η ποινική δίωξη με το αριθμ.                               βούλευμα του Συμβουλίου (6) 

            αγ) κηρύχθηκε απαράδεκτη η ποινική δίωξη με το αριθμ.                                 βούλευμα του Συμβουλίου (6) 

            αδ) τέθηκε στο αρχείο η υπόθεση με την αριθμ.                         διάταξη ή αναφορά του Εισαγγελέα Πλημ/κών (7) 

            αε) έπαυσε η ποινική δίωξη, σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 1 του ν. 3346/2005 

β) δηλώνω υπεύθυνα ότι παραπέμφθηκα σε δίκη και :  

            βα) αθωώθηκα με την αριθμ.                      απόφαση του (8) 

            ββ) έπαυσε οριστικά η ποινική δίωξη με την με αριθμ.                           απόφαση του (8) 

            βγ) κηρύχθηκε απαράδεκτη η ποινική δίωξη με την αριθμ.                             απόφαση του (8) 

            βδ) κρίθηκα ένοχος με την αριθμ.                         απόφαση του (7)                              και καταδικάστηκα σε ποινή (9) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Προς: (1) Ε Φ Ο Ρ Ε Ι Α   Α Ρ Χ Α Ι Ο Τ Η Τ Ω Ν   Π Ο Λ Η Σ   Α Θ Η Ν Ω Ν  

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:  Τ.Κ. 

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρ. (e-mail)  

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών. (αρθρ. 8 παρ.4 Ν. 
1599/1986) 

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 δηλώσει 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 εαυτό 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 στη πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα. 

(5) Συμπληρώνεται η αξιόποινη ή αξιόποινες πράξεις και στη συνέχεια, κατά περίπτωση, τα στοιχεία αα έως αε. 

(6) Συμπληρώνονται τα στοιχεία του Συμβουλίου Πλημμελιοδικών Αθηνών, Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης ή άλλου. 

(7) Προσδιορίζεται η οικεία Εισαγγελία π.χ Αθηνών, Θεσσαλονίκης ή άλλη. 

(8) Προσδιορίζεται επακριβώς το δικαστήριο, πρωτοβάθμιο ή δευτεροβάθμιο. 

(9) Συμπληρώνεται το είδος της ποινής π.χ πρόστιμο, χρηματική ποινή, κράτηση, φυλάκιση, κάθειρξη, αναμορφωτικά μέτρα ή περιορισμός σε 
ειδικό κατάστημα κράτησης νέων και η διάρκεια αυτών.  
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