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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): ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ  

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 ότι: 

1. Όλα τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά είναι νόμιμα και αληθή. 

2. Σε περίπτωση που πληρώ τα κριτήρια του προγράμματος της << Δράσης Εναρμόνισης Οικογενειακής και 
Επαγγελματικής Ζωής >> της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. ) 
υποχρεούμαι να συμμετάσχω. 

3. Από την περσινή σχολική χρονιά  

δενυπάρχειμεταβολή στοιχείων 

 

υπάρχειμεταβολή στοιχείων και είναι: 

 

 

 

 

Αποδέχομαι: 
 Ότι , για τις ανεξόφλητες οικονομικές εισφορές που τυχόν μου αναλογούν, στο τέλος της σχολικής περιόδου θα κινηθούν όλες οι 

νόμιμες διαδικασίες από το Τμήμα Εσόδων , προκειμένου να εισπραχτούν τα οφειλόμενα ποσά. 

 Τους όρους από τον κανονισμό λειτουργίας και το πρόγραμμα που ακολουθεί ο Παιδικός Σταθμός που ανήκω. 

 Ότι, με την κατάθεση της αίτησης αυτής, συναινώ στην  αποθήκευση των όλων των στοιχείωνστο σύστημα μοριοδότησης και 
αξιολόγησης που διαθέτει ο δήμος και η υπηρεσία που ανήκουν οι παιδικοί σταθμοί. 

 
  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.  


