
 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των ςτοιχείων που υποβάλλονται με αυτι τθ διλωςθ μπορεί να ελεγχκεί με βάςθ το αρχείο άλλων υπθρεςιϊν (άρκρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

ΠΡΟ(1): ΤΜΔΕΜΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΑ 

Ο – Η Όνομα:  Επϊνυμο:  

Όνομα και Επϊνυμο Πατζρα:   

Όνομα και Επϊνυμο Μθτζρασ:  

Ημερομθνία γζννθςθσ(2):   

Σόποσ Γζννθςθσ:  

Αρικμόσ Δελτίου Σαυτότθτασ:  Σθλ:  

Σόποσ Κατοικίασ:  Οδόσ:  Αρικ:  ΣΚ:  

Αρ. Σθλεομοιοτφπου (Fax):  Δ/νςθ Ηλεκτρ. Σαχυδρομείου (Εmail):  

 
Με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ κυρϊςεισ (3) που προβλζπονται από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του άρκρου 

22 του Ν. 1599/1986, δθλϊνω ότι: 

α) δελ ζα ιακβάλω απνδεκίωζε γηα ηηο ζπγρξεκαηνδνηνύκελεο ππεξεζίεο πνπ κνπ παξέρνληαη από ηνλ Σύλδεζκν 
Πξνζηαζίαο Παηδηώλ θαη ΑκΕΑ από άιιε ρξεκαηνδνηηθή πεγή (π.ρ. ΕΟΠΥΥ) θαηά ηελ πεξίνδν ζπκκεηνρήο κνπ ζηελ 
πξάμε 
β) δελ ζα ιακβάλω από άιιν θνξέα παξνρήο παξεκθεξώλ ππεξεζηώλ, ν νπνίνο ρξεκαηνδνηείηαη από εζληθνύο ή/θαη 
θνηλνηηθνύο πόξνπο, θαηά ηελ πεξίνδν ζπκκεηνρήο κνπ ζηελ πξάμε                                                                             (4) 
 

Ημερομθνία: //2017 

Ο – Η Δθλ.            

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτθ ι Αρχι ι θ Τπθρεςία του δθμόςιου τομζα, που απευκφνεται θ αίτθςθ. 
(2) Αναγράφεται ολογράφωσ.  
(3) Όποιοσ εν γνϊςει του δθλϊνει ψευδι γεγονότα ι αρνείται ι αποκρφπτει τα αλθκινά με ζγγραφθ υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 τιμωρείται με φυλάκιςθ 
τουλάχιςτον τριϊν μθνϊν. Εάν ο υπαίτιοσ αυτϊν των πράξεων ςκόπευε να προςπορίςει ςτον εαυτόν του ι ςε άλλον περιουςιακό όφελοσ βλάπτοντασ τρίτον ι 
ςκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάκειρξθ μζχρι 10 ετϊν. 
(4) ε περίπτωςθ ανεπάρκειασ χϊρου θ διλωςθ ςυνεχίηεται ςτθν πίςω όψθ τθσ και υπογράφεται από τον δθλοφντα ι τθν δθλοφςα. 

 
 



 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των ςτοιχείων που υποβάλλονται με αυτι τθ διλωςθ μπορεί να ελεγχκεί με βάςθ το αρχείο άλλων υπθρεςιϊν (άρκρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

ΠΡΟ(1): ΤΜΔΕΜΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΑ 

Ο – Η Όνομα:  Επϊνυμο:  

Όνομα και Επϊνυμο Πατζρα:   

Όνομα και Επϊνυμο Μθτζρασ:  

Ημερομθνία γζννθςθσ(2):   

Σόποσ Γζννθςθσ:  

Αρικμόσ Δελτίου Σαυτότθτασ:  Σθλ:  

Σόποσ Κατοικίασ:  Οδόσ:  Αρικ:  ΣΚ:  

Αρ. Σθλεομοιοτφπου (Fax):  Δ/νςθ Ηλεκτρ. Σαχυδρομείου (Εmail):  

 
Με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ κυρϊςεισ (3) που προβλζπονται από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του άρκρου 

22 του Ν. 1599/1986, δθλϊνω ότι: 

Είμαι επιφορτιςμζνοσ με τθν φροντίδα του/τθσ……………………………………………………………………………………ο/θ  οποίοσ/α 

α) δελ ζα ιακβάλεη απνδεκίωζε γηα ηηο ζπγρξεκαηνδνηνύκελεο ππεξεζίεο πνπ ηνπ/ηεο παξέρνληαη από ηνλ Σύλδεζκν 
Πξνζηαζίαο Παηδηώλ θαη ΑκΕΑ από άιιε ρξεκαηνδνηηθή πεγή (π.ρ. ΕΟΠΥΥ) θαηά ηελ πεξίνδν ζπκκεηνρήο ηνπ/ηεο 
ζηελ πξάμε 
β) δελ ζα ιακβάλεη από άιιν θνξέα παξνρήο παξεκθεξώλ ππεξεζηώλ, ν νπνίνο ρξεκαηνδνηείηαη από εζληθνύο ή/θαη 
θνηλνηηθνύο πόξνπο, θαηά ηελ πεξίνδν ζπκκεηνρήο ηνπ/ηεο ζηελ πξάμε                                                                             
(4) 

 
Ημερομθνία: //2017 

Ο – Η Δθλ.            

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτθ ι Αρχι ι θ Τπθρεςία του δθμόςιου τομζα, που απευκφνεται θ αίτθςθ. 
(2) Αναγράφεται ολογράφωσ.  
(3) Όποιοσ εν γνϊςει του δθλϊνει ψευδι γεγονότα ι αρνείται ι αποκρφπτει τα αλθκινά με ζγγραφθ υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 τιμωρείται με φυλάκιςθ 
τουλάχιςτον τριϊν μθνϊν. Εάν ο υπαίτιοσ αυτϊν των πράξεων ςκόπευε να προςπορίςει ςτον εαυτόν του ι ςε άλλον περιουςιακό όφελοσ βλάπτοντασ τρίτον ι 
ςκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάκειρξθ μζχρι 10 ετϊν. 
(4) ε περίπτωςθ ανεπάρκειασ χϊρου θ διλωςθ ςυνεχίηεται ςτθν πίςω όψθ τθσ και υπογράφεται από τον δθλοφντα ι τθν δθλοφςα. 

 
 



 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των ςτοιχείων που υποβάλλονται με αυτι τθ διλωςθ μπορεί να ελεγχκεί με βάςθ το αρχείο άλλων υπθρεςιϊν (άρκρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

ΠΡΟ(1): ΤΜΔΕΜΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΑ 

Ο – Η Όνομα:  Επϊνυμο:  

Όνομα και Επϊνυμο Πατζρα:   

Όνομα και Επϊνυμο Μθτζρασ:  

Ημερομθνία γζννθςθσ(2):   

Σόποσ Γζννθςθσ:  

Αρικμόσ Δελτίου Σαυτότθτασ:  Σθλ:  

Σόποσ Κατοικίασ:  Οδόσ:  Αρικ:  ΣΚ:  

Αρ. Σθλεομοιοτφπου (Fax):  Δ/νςθ Ηλεκτρ. Σαχυδρομείου (Εmail):  

 
Με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ κυρϊςεισ (3) που προβλζπονται από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του άρκρου 

22 του Ν. 1599/1986, δθλϊνω, ωσ νόμιμοσ εκπρόςωποσ του Ιδρφματοσ / Θεραπευτθρίου κ/α ότι : 

α) ο/θ ………………………………………….………..……. διαμζνει ςτο Κδρυμα / Θεραπευτιριο / ΚΚΠΠ ……………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

β) ςε περίπτωςθ επιλογισ του αιτοφντοσ ωφελοφμενου για τθ ςυμμετοχι του ςτθν Πράξθ, κα προςκομίςω ςτον 

φορζα ςασ όλεσ τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ για το ατομικό και κοινωνικό ιςτορικό του ωφελοφμενου και ςχετικι 

ζκκεςθ / αξιολόγθςθ του ωφελοφμενου από τθν επιςτθμονικι ομάδα του ιδρφματοσ                                                                  

(4) 

 

Ημερομθνία: //2017 

Ο – Η Δθλ.            

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτθ ι Αρχι ι θ Τπθρεςία του δθμόςιου τομζα, που απευκφνεται θ αίτθςθ. 
(2) Αναγράφεται ολογράφωσ.  
(3) Όποιοσ εν γνϊςει του δθλϊνει ψευδι γεγονότα ι αρνείται ι αποκρφπτει τα αλθκινά με ζγγραφθ υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 τιμωρείται με φυλάκιςθ 
τουλάχιςτον τριϊν μθνϊν. Εάν ο υπαίτιοσ αυτϊν των πράξεων ςκόπευε να προςπορίςει ςτον εαυτόν του ι ςε άλλον περιουςιακό όφελοσ βλάπτοντασ τρίτον ι 
ςκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάκειρξθ μζχρι 10 ετϊν. 
(4) ε περίπτωςθ ανεπάρκειασ χϊρου θ διλωςθ ςυνεχίηεται ςτθν πίςω όψθ τθσ και υπογράφεται από τον δθλοφντα ι τθν δθλοφςα. 
 


