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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): ΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ 

 

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:  

 

 
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: 
Το  ύψος  του  ετήσιου  οικογενειακού  εισοδήματος  μου  για  το  έτος  2017  ανέρχεται  στο  ποσό  των 
………………………………………………..ευρώ, ο αριθμός των προστατευόμενων μελών είναι 
……………., οι ηλικίες των τέκνων μου είναι……………………………………………………………, 
ο τύπος της οικογένειας μου είναι μονογονεϊκή /τρίτεκνη/ 
πολύτεκνη/άλλο…………………………………………………………………………...………….., 
άλλα κοινωνικά χαρακτηρίστηκα της οικογένειάς μου (π.χ. δικαιούχοι ΚΕΑ, άνεργοι, ανασφάλιστοι, σε 
κατάσταση ένδειας, οικογένειες σε κρίση, πληθυσμιακές μειονότητες, 
κ.λ.π.)………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….…………………..                                                                                                                 

  

 

 Ο ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ 

 ……………………………. 

 
 

                                                                                                                                                               …    ../…../2018 

 

 

 

 

 

 

 



  
ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ  

Δηλώνω υπεύθυνα ότι σήμερα ……………………..… εγώ ο (η)  ................................................................  έφερα 

το  παιδί  μου  ………………………………………………………………………………….  στην  παιδική  εξοχή 

Καλαθά. 

                                                                                                                                            Ο ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ  

___________________________________________________________________________________  

ΔΗΛΩΣΗ ΛΗΞΗΣ 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι σήμερα ……………………..… εγώ ο (η)  ...........................................................  

θα παραλάβω  το παιδί μου ………………………………………….……………………………. από την παιδική 

εξοχή Καλαθά, λόγω λήξης της κατασκηνωτικής περιόδου. 

Ο ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ      

(4) 
 
 

(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.  
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