
 

 

  

 

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): Εργαστηριακό Κέντρο Ευόσμου 

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 τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986: 

δηλώνω υπεύθυνα και με όσα ορίζει ο νόμος 1349/83 περί γονικής μέριμνας και επιμέλειας ανηλίκων και σύμφωνα με το Υ.Α. 20883 /ΓΔ4/12-02-

2020, ΦΕΚ 456/τ.Β’/13-02-2020 περί εκδρομών-μετακινήσεων και βάσει του ετήσιου προγραμματισμού επισκέψεων που έχει στη διάθεσή του ο 

Δ/ντής του ΕΚ από τους υπεύθυνους τομέων, ότι   

1. επιτρέπω στο παιδί μου ………..………………..……………..……………………………..μαθητή/τρια της ……..…………τάξης,  του τομέα 

………………………………………..…………………… να πάρει μέρος στις εκπαιδευτικές/διδακτικές επισκέψεις, εκδρομές και ενημερώσεις με 

μορφή τηλεδιάσκεψης που θα πραγματοποιηθούν  από το ΕΚ Ευόσμου την σχολική χρονιά 2022-2023  

2. η μετακίνηση προς και από τον τόπο συγκέντρωσης θα γίνεται με δική μου ευθύνη. 

3. το παιδί μου θα συμμορφώνεται με τις υποδείξεις των καθηγητών/τριών του, θα ακολουθεί το πρόγραμμα και δεν θα απομακρύνεται από την 

ομάδα των μαθητών. θα ακολουθεί τις οδηγίες για τον περιορισμό της μετάδοσης του ιού Covid19, όπως αυτές ορίζονται στις εκάστοτε 

υπουργικές αποφάσεις για τους χώρους όπου πραγματοποιείται η επίσκεψη και σε περίπτωση που το παιδί μου λαμβάνει κάποια 

φαρμακευτική αγωγή ή έχει κάποιο θέμα υγείας θα ενημερώσω ιδιαιτέρως τον  Δ/ντή του ΕΚ.  

4. επιτρέπω τη δημοσίευση φωτογραφιών και βίντεο όπου εμφανίζεται ο γιος μου /η κόρη μου σε έντυπα ή ηλεκτρονικά μέσα όπως (εφημερίδες, 

περιοδικά ημερολόγια, ιστολόγιο ή ιστοσελίδα του σχολείου κλπ) που διαχειρίζεται το ΕΚ Ευόσμου με την προϋπόθεση οι φωτογραφίες ή τα 

βίντεο  να εξυπηρετούν  εκπαιδευτικούς σκοπούς και να είναι από τις δραστηριότητες του σχολείου.    

  

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.  


