
 
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)

: 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ-Δ.Α.Δ. Ν.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

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 
(Ε-mail):  

 

 
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: 

 

Ως νόμιμος εκπρόσωπος του/της μαθητή/τριας ........................................................ έχω διαβάσει και 

πλήρως κατανοήσει τις προϋποθέσεις και τους όρους της συμμετοχής του μαθητή/τριας στην 

διοργάνωση της Εταιρείας Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό Δ.Α.Δ. Ν. Καστοριάς και του Κέντρου 

Ημέρας για παιδιά, εφήβους και νεαρούς ενήλικες με διαταραχή στο φάσμα του αυτισμού Ν. 

Καστοριάς, με τίτλο «1
ος

 Μαθητικός διαγωνισμός ταινιών μικρού μήκους με τίτλο ¨Διαφορετικότητα¨». 

Ενεργώντας τόσο για λογαριασμό του/της, όσο και στο όνομα και για λογαριασμό μου, πλήρως και 

ανεπιφύλακτα αποδέχομαι και αναγνωρίζω, παρέχω την συγκατάθεσή μου για τη συμμετοχή του 

παιδιού μου στην εν λόγω διοργάνωση, βεβαιώνοντας ότι θα σεβαστεί πλήρως τους όρους και τις 

προϋποθέσεις του. Παρέχω δε προκαταβολικά την άνευ όρων συγκατάθεση και συναίνεσή μου στους 

οργανωτές να δημοσιοποιήσουν φωτογραφίες του παιδιού μου από την ημέρα της εκδήλωσης με σκοπό 

την προβολή της δράσης και μόνο. Τέλος, παραιτούμαι προκαταβολικά κάθε αξίωσης αμοιβής ή άλλου 

είδους οικονομικού ανταλλάγματος που συνδέεται με το υποβαλλόμενο από το παιδί μου έργο στην 

διοργάνωση. (4) 

 
Ημερομηνία:      ../../20... 

 
Ο – Η Δηλών 

  
 

 
(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.  


