
 

 

  

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)

:                                            2ν  Γπκλάζην Πεξάκαηνο 

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: 
Επηηξέπσ ζην παηδί κνπ ……………………………………………………………………….. καζεη…..  ηνπ ………… 
ηκήκαηνο, όπσο ζπκκεηάζρεη ζηελ 3ήμερη Εκπαιδεσηική εκδρομή  ηνπ 2

οσ
 Γσμναζίοσ Περάμαηος, πνπ  

πξνγξακκαηίδεηαη γηα ηηο 06-04-2014 έσο 08-04-2014 Δεκεηζάλα ζηα πιαίζηα Πνιηηηζηηθνύ Πξνγξάκκαηνο. Οη 
ινηπέο ιεπηνκέξεηεο ηεο εθδξνκήο ζα θαζνξηζζνύλ, βάζεη ηνπ πνιηηηζηηθνύ πξνγξάκκαηνο ηνπ ζρνιείνπ   θαη ζε 
ζπλεξγαζία κε ηνπο καζεηέο θαη ην ύιινγν Δηδαζθόλησλ.      
 Επίζεο δειώλσ όηη αλαιακβάλσ ηελ επζύλε λα ζπκβνπιεύζσ ην παηδί κνπ λα ππαθνύεη θαη λα ζέβεηαη ηνπο 
ζπλνδνύο εθπαηδεπηηθνύο , λα κε δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα , λα ζπκκεηέρεη ζε όιεο ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζα 
πξνγξακκαηηζζνύλ γηα ηνλ εθπαηδεπηηθό θαη ςπραγσγηθό ραξαθηήξα ηεο εθδξνκήο , λα κελ απνκαθξύλεηαη από ην 
ρώξν πνπ πξνγξακκαηίδεηαη λα επηζθεθζεί ε νκάδα θαη  λα ελεκεξώλεη γηα όπνηα αλάγθε ή πξόβιεκα ηνπο 
ζπλνδνύο εθπαηδεπηηθνύο . ε αληίζεηε πεξίπησζε , νη ζπλνδνί εθπαηδεπηηθνί έρνπλ θάζε δηθαίσκα λα ειέγμνπλ  ην 
παηδί κνπ γηα ηπρόλ  παξαπηώκαηα, θαη εάλ θαηά ηελ θξίζε ηνπο ρξήδεη αλάγθεο , ε απνκάθξπλζε θαη έθηαθηε 
επηζηξνθή ηνπ κε όπνην πξόζθνξν κεηαθνξηθό κέζν (ηξαίλν ππεξαζηηθό ιεσθνξείν ή αεξνπιάλν).  
Δειώλσ όηη αλαιακβάλσ ηα επί πιένλ έθηαθηα έμνδα κεηαθνξάο ηνπ παηδηνύ, ηελ παξαιαβή ηνπ από ην ρώξν 
άθημεο (αθεηεξία ΚΣΕΛ-αεξνδξόκην-ιηκάλη) θαη ηελ θάιπςε ησλ εμόδσλ ηνπ ζπλνδνύ  εθπαηδεπηηθνύ κεη΄ 
επηζηξνθήο ζηνλ ηόπν εθδξνκήο , θαζώο θαη  ηα έμνδα γηα ηελ θάιπςε ηπρόλ δεκηώλ ή θζνξώλ  πξνθαιέζεη ζε 
ρώξνπο πνπ ζα επηζθεθζνύκε ή παξακείλνπκε θαη βεβαησζνύλ  από ηνπο ζπλνδνύο εθπαηδεπηηθνύο . Επίζεο 
δειώλσ όηη γλσξίδσ , όηη θαηά ηελ επηζηξνθή, νη ζπλνδνί εθπαηδεπηηθνί ζα θέξνπλ ζην ζύιινγν δηδαζθόλησλ ηνπ 
ζρνιείνπ ηα όπνηα ηπρόλ πξνβιήκαηα δεκηνπξγεζνύλ, ηα νπνία ζα ειεγρζνύλ κε ηνλ πιένλ απζηεξό ηξόπν .  
Σέινο δειώλσ όηη ην παηδί κνπ είλαη πγηέο θαη ζα  ζπκκεηάζρεη ζε όιεο ηηο  εθπαηδεπηηθέο θαη ςπραγσγηθέο 
εθδειώζεηο θαη επηζθέςεηο, νη νπνίεο είλαη ππνρξεσηηθέο θαη αθνξνύλ ην ζύλνιν ηεο νκάδαο ησλ καζεηώλ, 
κεδελόο εμαηξνπκέλνπ . ε πεξίπησζε ηπρόλ πξνβιήκαηνο πγείαο/αιιεξγίαο θιπ, ζα ελεκεξώζνπκε αλαιόγσο ην 
ζρνιείν. 
 

Ωο πξνθαηαβνιή  θαηαβάιισ ………….επξώ θαη ηα ππόινηπα ζε ρξόλν πνπ ζα θαζνξηζηεί από ηνπο ππεύζπλνπο 
ηεο εθδξνκήο. 

                                                                                                                                    Ηκεξνκελία:    ------------ 2014 
 

Ο – Η Δει. 
 
(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.  


