
 

 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

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): «ΚΑΠΑ» ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 

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):  

 
          
                                                                                                                                             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.  

 

 
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..Έχω υποχρέωση να καταβάλλω τα μηνιαία τροφεία σύμφωνα με την  87/2018    απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.. Τυχόν  απουσία  του  παιδιού   για  
οποιονδήποτε  λόγο   δεν  απαλλάσσει  τον  γονέα  από  την καταβολή των  τροφείων 

3. Αποδέχομαι  τους όρους λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού, όπως αυτοί διατυπώνονται στον κανονισμό λειτουργίας  των Βρεφονηπιακών και Παιδικών 
Σταθμών(τήρηση ωραρίου λειτουργίας των Π.Σ., αργίες, κλπ). 

4.Αποδέχομαι τον τρόπο επιλογής με μοριοδότηση σύμφωνα με την   57/2021   απόφαση του Δ.Σ 

Η   διακοπή  της  φιλοξενίας  του  παιδιού  από  τον  παιδικό  σταθμό   διενεργείται    με  απόφαση  του  Διοικητικού  

 Συμβουλίου  όταν  δεν  καταβάλλεται  από  τους  γονείς  η  οικονομική  τους  συμμετοχή  πέρα  των  δύο (2)  μηνών   χωρίς να   υπάρχει   προς  τούτο   σοβαρός  
λόγος  και  αφού  πρώτα  ειδοποιηθούν  αυτοί  να  καταβάλλουν  το  οφειλόμενο    ποσό. 

.Το  νήπιο  θα  παραλαμβάνουν  από  τον Παιδικό Σταθμό οι:  

 1. 

2. 

3. 

           


