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Συνημμένα υποβάλλω τα ακόλουθα δικαιολογητικά 
             

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Α) Βεβαίωση ότι ο υποψήφιος έχει εξεταστεί με επιτυχία σε όλα τα  
μαθήματα των δύο προηγουμένων εξαμήνων. 
 
Β) Αναλυτική βαθμολογία όλων των μαθημάτων των δύο προηγουμένων  
εξαμήνων 

Σημ. Τα τετράγωνα θα συμπληρωθούν από τη γραμματεία του Ιδρύματος κατά την παραλαβή της 

αίτησης. 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι:  
1. Συμφωνώ και αποδέχομαι το δικαίωμα του Δ.Σ και των Διοικητικών Υπηρεσιών του Ιδρύματος να 

προβαίνει για τις ανάγκες της αξιολόγησης σε κάθε νόμιμη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων 
που υποβάλλονται, καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας καθώς και τη δημοσίευση των 
αποτελεσμάτων της αξιολόγησης και του πίνακα κατάταξης των υποψηφίων.  

2. Η υποβολή της αίτησης αποτελεί και εξουσιοδότηση του Ιδρύματος να επαληθεύει τα παραπάνω 

στοιχεία μέσω επικοινωνίας με τις υπηρεσίες που τα εξέδωσαν.  

3. Δεν συντρέχουν άλλοι λόγοι αποκλεισμού σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό. 

4. Ο αριθμός των μαθημάτων που έπρεπε να παρακολουθήσω κατά τα δύο προηγούμενα εξάμηνα 

είναι : ………………………(ολογράφως) και έχω εξεταστεί με επιτυχία στα μαθήματα αυτά. 

 

 



5. Έλαβα γνώση του κανονισμού του υποτροφιών του Ιδρύματος ΓΑΖΗ – ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 

και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της προκήρυξης του διαγωνισμού.  

6. α) Όλα τα στοιχεία που αναγράφονται στην αίτηση συμμετοχής και στα έγγραφα που τη 

συνοδεύουν είναι αληθή και πλήρη. 

β) Γνωρίζω ότι σε περίπτωση που μου χορηγηθεί η υποτροφία χωρίς να τη δικαιούμαι λόγω 

κατάθεσης αναληθών στοιχείων υποχρεούμαι να επιστρέψω το ποσό στο ακέραιο. 

 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΛΩΣΗΣ…………………………………………………… 
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