
  

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

 

Η ακρίβεια ηων ζηοιχείων που υποβάλλονηαι με αυηή ηη δήλωζη μπορεί να ελεγχθεί με βάζη ηο αρχείο άλλων υπηρεζιών (άρθρο 8 

παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟ
(1)

:  

Ο – Η Όλνκα:  Επώλπκν:  

Όλνκα θαη Επώλπκν Παηέξα:   

Όλνκα θαη Επώλπκν Μεηέξαο:  

Ηκεξνκελία γέλλεζεο
(2)

:   

Σόπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκόο Δειηίνπ Σαπηόηεηαο:  Σει:  

Σόπνο Καηνηθίαο:  Οδόο:  Αξηζ:  ΣΚ:  

Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax):  

Δ/λζε Ηιεθηξ. 
Σαρπδξνκείνπ 
(Εmail):  

 

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο 
(3

, πνπ πξνβιέπνληαη από ηεο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ 
Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη: 
 

1. Σν λήπην ζα παξαιακβάλεη από ηνλ Παηδηθό ηαζκό ............................................................................................................ 
 

2. Όια ηα πξνζθνκηδόκελα δηθαηνινγεηηθά είλαη λόκηκα θαη αιεζή. 
 

3. ε πεξίπησζε πνπ πιεξώ ηα θξηηήξηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο '' Δξάζεο Ελαξκόληζεο Οηθνγελεηαθήο θαη Επαγγεικαηηθήο 
Ζσήο '' ηεο Ειιεληθήο Εηαηξείαο Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο ( Ε.Ε.Σ.Α.Α. ) ππνρξενύκαη λα ζπκκεηάζρσ. 
 

4. Απνδέρνκαη ηα θάησζη : 
 

 - Σνπο όξνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ Παηδηθνύ ηαζκνύ όπσο απηνί δηαηππώλνληαη ζηνλ θαλνληζκό ιεηηνπξγίαο ησλ Παηδηθώλ    
    ηαζκώλ. 
 - Σπρόλ απνπζία ηνπ παηδηνύ  – γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν- δελ απαιιάζζεη ηνλ γνλέα από ηα ηξνθεία. 
 - Η θαηαβνιή ησλ ηξνθείσλ ηζρύεη από ηελ εγγξαθή έσο 31 / 07 ηνπ επόκελνπ έηνπο. 
 - Δελ απαιιάζζνληαη ησλ ηξνθείσλ , παηδηά πνπ απνρσξνύλ πξηλ ηε ιήμε ηεο ζρνιηθήο πεξηόδνπ. 
 -  Γηα ηα αλεμόθιεηα ηξνθεία , ζην ηέινο ηεο ζρνιηθήο πεξηόδνπ ζα θηλεζνύλ όιεο νη λόκηκεο δηαδηθαζίεο , πξνθεηκέλνπ λα 
   εηζπξαρζεί ην νθεηιόκελν πνζό από ηελ Σακεηαθή Τπεξεζία ηνπ Δήκνπ αθνύ ζπληαρζεί ρξεκαηηθόο θαηάινγνο. 
 
                                                                                                                         
 
                                                                                                                                                                Ηκεξνκελία: .............…..20 
                                                                            
                                                                                                                                                                                                Ο – Η Δηλ. 

 
 

                                                                                                                                                                         (Τπνγξαθή) 
 

 

 

 

(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζύλεηαη ε αίηεζε. 
(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.  
(3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ 
άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Εάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ 
εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 
εηώλ. 
(4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρώξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ όςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ δεινύληα ή ηελ 
δεινύζα 


