
  

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 
 (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:  

Αρ. Τηλεοµοιοτύπου (Fax):  

∆/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδροµείου 
(Εmail):  

 
 

 
Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις 

(3
, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 

του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
1. Αποδέχοµαι τους όρους λειτουργίας των Τµηµάτων της ∆ιεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής, όπως αυτοί διατυπώνονται στον Πρότυπο  Κανονισµό 

Λειτουργίας ∆ηµοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών ΦΕΚ 4249/ΤΒ/5-12-2017 και στην  Ανακοίνωση εγγραφών βρεφών και νηπίων 

στα Τµήµατα Προσχολικής Αγωγής του ∆ήµου Χαλανδρίου, για το σχολικό έτος 2020-2021,
 η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του ∆ήµου 

Χαλανδρίου στο www.chalandri.gr  

2. Σε περίπτωση που πληρώ τα κριτήρια του Προγράµµατος της δράσης «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής ζωής » (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) 

υποχρεούµαι  να υποβάλω αίτηση. 

3. Συναινώ στην επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων και τον έλεγχο των δικαιολογητικών που προσκοµίζω, από το Τµήµα Προσχολικής 
Αγωγής και τις αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ήµου Χαλανδρίου, προκειµένου να εγγράψω το παιδί µου στο Τµήµα Προσχολικής Αγωγής.  

4. Τα προσκοµιζόµενα απλά αντίγραφα είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων και βρίσκονται στη διάθεση της Υπηρεσίας όποτε ζητηθούν.  

 

 

 

Θα παραλαµβάνει από το Τµήµα ο/η 

 (4) 

 
Ηµεροµηνία:     ……-……- 20   

 
Ο – Η ∆ηλ. 

 
 

(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.   


