
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ (1) 
 

(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):              

Ο – Η Όνομα:      Επώνυμο:       

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:           

Όνομα και Επώνυμο           
Μητέρας:           

Ηµεροµηνία γέννησης(2):           

Τόπος Γέννησης:           

Αριθμός ∆ελτίου Ταυτότητας:    Τηλ:       

Τόπος Κατοικίας:    Οδός:     Αριθ:  ΤΚ:  
       ∆/νση Ηλεκτρ.      

Αρ. Τηλεοµοιοτύπου     Ταχυδρομείου     

(Fax):     (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. Το νήπιο θα παραλαμβάνει από τον Παιδικό Σταθμό: 1) ………………………………………………………… 
2) ………………………………………………… 

 
2. Όλα τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά είναι νόμιμα και αληθή.  

 
3. Σε περίπτωση που πληρώ τα κριτήρια του προγράμματος της «∆ράσης Εναρμόνισης Οικογενειακής και 

Επαγγελματικής Ζωής» της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α), έχω την 

δυνατότητα να συμμετάσχω. 

 
4. Υπόχρεος Οικονομικά ως προς τις μηνιαίες οικονομικές συνδρομές για όλο το σχολικό έτος είναι : ο / 

η …………………………………………………………………., Α.Φ.Μ………………………………., Δ.Ο.Υ. ……………………………………………     
 

5. Αποδέχομαι τα ακόλουθα :  
 
Α. Τους δεσμευτικούς όρους λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού όπως αυτοί διατυπώνονται στο σχετικό Έντυπο                      

    Λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών, το οποίο και παρέλαβα. 
 
Β. Τυχόν απουσία του παιδιού –για οποιονδήποτε λόγο- δεν απαλλάσσει τον γονέα από την  

    καταβολή της μηνιαίας οικονομικής συνδρομής.  

Γ. Η καταβολή των μηνιαίων οικονομικών συνδρομών ισχύει από την εγγραφή έως 31/7 του  

    επομένου έτους. 
 
∆. ∆εν απαλλάσσονται από τις μηνιαίες οικονομικές συνδρομές, παιδιά που αποχωρούν πριν την λήξη της σχολικής 
περιόδου, αν προηγουμένως δεν έχει αιτηθεί ο υπόχρεος γονέας ή κηδεμόνας για διαγραφή ή διακοπή της φοίτησης. 
 
Ε. Για τις ανεξόφλητες μηνιαίες συνδρομές, στο τέλος της σχολικής περιόδου θα κινηθούν όλες οι νόμιμες διαδικασίες, 

προκειμένου να εισπραχθεί το οφειλόμενο ποσό από την Ταμειακή Υπηρεσία του ∆ήμου Περάματος, αφού συνταχθεί 

χρηματικός κατάλογος. 
 

Ημερομηνία: ……….20…… 
 

Ο – Η ∆ηλ……. 
 
 
(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. 


