
 
 

 

  
 

ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 
 (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)

: ΔΗΜΟ ΥΑΝΙΩΝ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ 

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 ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ 
Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη: 
 
1. Αλαγλσξίδσ θαη απνδέρνκαη πιήξσο θαη αλεπηθύιαθηα όηη  ζα ζπκκεηάζρσ ζε δξαζηεξηόηεηεο πνπ ελέρνπλ θηλδύλνπο 
ζνβαξνύ ηξαπκαηηζκνύ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο όισο ελδεηθηηθώο ηεο πξνζσξηλήο ή κόληκεο αλαπεξίαο θαη ζαλάηνπ θαη 
ζεκαληηθέο απώιεηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο θύζεο, νη νπνίεο κπνξεί λα πξνέιζνπλ όρη κόλν από ηηο πξάμεηο ή 
παξαιείςεηο εκέλα ηνπ ίδηνπ ηνπ αθόκα θη αλ νθείινληαη ζε ακέιεηα, αιιά θαη από ηηο πξάμεηο, παξαιείςεηο ηξίησλ αθόκα θη αλ 
νθείινληαη ζε ακέιεηα, ηνπο θαλόλεο ηνπ παηρληδηνύ ή ηελ θαηάζηαζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ή ηνπ εμνπιηζκνύ πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηεζεί.  Επίζεο, αλαγλσξίδσ θαη απνδέρνκαη πιήξσο θαη αλεπηθύιαθηα όηη κπνξεί λα πξνθύςεη θαη νπνηνζδήπνηε 
άιινο θίλδπλνο, πνπ δελ είλαη γλσζηόο ζηνπο Δηνξγαλσηέο, αηνκηθά ή όπσο απηόο εθπξνζσπείηαη ή πνπ δελ κπνξεί λα 
πξνβιεθζεί επί ηνπ παξόληνο ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο ηεο ινγηθήο θαη ηα δηδάγκαηα ηεο θνηλήο πείξαο.  
2. Αλαιακβάλσ θαη απνδέρνκαη όινπο ηνπο πξναλαθεξόκελνπο θηλδύλνπο θαη αλαιακβάλσ πξνζσπηθά θη απεξηόξηζηα ηελ 
επζύλε γηα νπνηαδήπνηε κεξηθή θαη νιηθή δεκία ή βιάβε πξνθύςεη ζε ζρέζε κε ηέηνηνπ είδνπο ηξαπκαηηζκό, πξνζσξηλή ή 
κόληκε αλαπεξία ή ζάλαην.   
3. Παξαηηνύκαη από νπνηαδήπνηε αμίσζε απνδεκίσζεο (ελδεηθηηθά ιόγσ ζαλάηνπ, βιάβεο ηνπ ζώκαηνο ή ηεο πγείαο ή βιάβεο 
ηεο πεξηνπζίαο) κνπ θαη νπνηνπδήπνηε εθπξνζώπνπ κνπ, θιεξνλόκνπ κνπ, πιεξεμνπζίνπ κνπ, εγγπηέξνπ ζπγγελή κνπ, νη 
νπνίεο (αηηίεο) πξνέθπςαλ ή κπνξεί λα πξνθύςνπλ ζην κέιινλ ζε νπνηνλδήπνηε εθ ησλ Δεινύλησλ εμ αηηίαο ηεο ζπκκεηνρήο 
κνπ, ησλ δηαρεηξηζηώλ, αληηπξνζώπσλ, ζηειερώλ, ηδηνθηεηώλ θαη ππαιιήισλ, ησλ ινηπώλ ζπκκεηερόλησλ, δηαηηεηώλ, ζθόξεξ, 
ρξνλνκεηξεηώλ, πξνπνλεηώλ, πξνζσπηθνύ αζθαιείαο, ρνξεγώλ θαη γεληθόηεξα ησλ πξνζηεζέλησλ ησλ δηνξγαλσηώλ θαη, 
εθόζνλ πιεξνύληαη νη πξνϋπνζέζεηο, ζε βάξνο ησλ εγθαηαζηάζεσλ, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηα πιαίζηα ηεο δηνξγάλσζεο 
4. Τπόζρνκαη λα κελ πξνμελήζσ βιάβε, λα πξνθπιάζζσ θαη λα απνδεκηώζσ ηνπο Δηνξγαλσηέο ζπλνιηθά θαη θαζέλαλ 
μερσξηζηά επζπλόκελνο γηα νπνηαδήπνηε βιάβε, ζεηηθή ή απνζεηηθή δεκία (δηαθπγόλ θέξδνο) κπνξεί λα ππνζηνύλ ιόγσ ηεο 
ζπκκεηνρήο κνπ ζηελ δηνξγάλσζε ή από νπνηαδήπνηε ζρεηηθή αηηία, αθόκε θαη αλ νθείιεηαη ζε ακέιεηα ησλ Δηνξγαλσηώλ. 
5. Αλαθνξηθά κε ηε ζπκκεηνρή κνπ ζηελ δηνξγάλσζε, ζπγθαηαηίζεκαη ξεηά θαη παξαρσξώ αλεπηθύιαθηα ζηνπο Δηνξγαλσηέο, 
ρσξίο ππνρξέσζε ησλ Δηνξγαλσηώλ ζε απνδεκίσζε απηνύ, ην δηθαίσκα λα ρξεζηκνπνηνύλ ην όλνκα κνπ , ηε θσλή κνπ, ηηο 
δειώζεηο κνπ, ηηο θσηνγξαθίεο κνπ, ηελ εηθόλα κνπ, ην ζηπι κνπ, ηηο ελέξγεηέο κνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηνξγάλσζεο θαη/ή 
βηνγξαθηθά ζηνηρεία ζε νπνηαδήπνηε δσληαλή ή καγλεηνζθνπεκέλε κνξθή (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο όισο ελδεηθηηθώο 
νπνηαζδήπνηε κνξθήο παξνπζίαζεο, είηε θσηνγξαθηθήο είηε ζε βίληεν ή άιινπ είδνπο κεηάδνζεο ή αλαπαξαγσγήο) ζπλνιηθά ή 
απνζπαζκαηηθά, γηα ιόγνπο πξνώζεζεο, εκπνξηθνύο ή άιινπο, ρσξίο ρξνληθό πεξηνξηζκό, παγθνζκίσο, ζε νπνηνδήπνηε κέζν 
επηθνηλσλίαο, είηε είλαη ζήκεξα ππαξθηό είηε πξόθεηηαη λα δεκηνπξγεζεί ζην κέιινλ.  
6. Δειώλσ θαη αλαγλσξίδσ όηη  βξίζθνκαη ζε άξηζηε πγεία θαη δελ ππάξρεη θαλέλαο ιόγνο θαη θαλέλαο πεξηνξηζκόο ζρεηηθά κε 
ηε θπζηθή  κνπ θαηάζηαζε θαη πγεία πνπ λα παξεκπνδίδεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ δηνξγάλσζε.  
7. Υνξεγώ ζηνπο δηνξγαλσηέο ηε ξεηή ζπγθαηάζεζε κνπ πξνθεηκέλνπ λα παξαζρεζεί επείγνπζα ηαηξηθή βνήζεηα.  
8. πλαηλώ ξεηά όηη ε παξνύζα ΔΗΛΩΗ ΑΠΟΠΟΘΗΗ ΝΟΜΘΚΗ ΕΤΘΤΝΗ ΚΑΘ ΠΑΡΑΘΣΗΗ ΑΠΟ ΣΟ ΔΘΚΑΘΩΜΑ 
ΑΠΟΖΗΜΘΩΗ ζα εξκελεύεηαη ζύκθσλα κε ην Ειιεληθό Δίθαην θαη ηα κέξε ξεηά ζπκθσλνύλ όηη, γηα νπνηαδήπνηε δηαθνξά 
αλαθύςεη ζε ζρέζε κε ηελ παξνύζα δηνξγάλσζε εθαξκνζηέν δίθαην είλαη ην Ειιεληθό θαη αξκόδηα ηα Δηθαζηήξηα ηεο Αζήλαο 



 
 

 

  
(ηόπνπ θαηάξηηζεο ηεο ζύκβαζεο).  
9. Ρεηά απνδέρνκαη όηη ε παξνύζα Δήισζε δηέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ειιεληθνύ Δηθαίνπ θαη όηη ζε πεξίπησζε πνπ 
θάπνηνο όξνο απηήο θξηζεί παξάλνκνο ή θαηαρξεζηηθόο από ηα αξκόδηα Δηθαζηήξηα, ζπκθσλώ όηη νη ινηπνί όξνη ζα 
παξακείλνπλ ζε ηζρύ θαη ζα επηθέξνπλ ηηο λόκηκεο ζπλέπεηεο. 
Η παξνύζα γξάθηεθε ζε γιώζζα ηελ νπνία θαηαλνώ θαη αλαγλσξίδσ όηη θαηαλνώ πιήξσο όινπο ηνπο όξνπο πνπ ηίζεληαη ζε 
απηήλ. Δειώλσ όηη αβίαζηα θαη κε ηε ζέιεζε κνπ ππνγξάθσ ηελ παξνύζα ΔΗΛΩΗ ΑΠΟΠΟΘΗΗ ΝΟΜΘΚΗ ΕΤΘΤΝΗ ΚΑΘ 
ΠΑΡΑΘΣΗΗ ΑΠΟ ΣΟ ΔΘΚΑΘΩΜΑ ΑΠΟΖΗΜΘΩΗ θαη δειώλσ όηη νπδεκία πξνθνξηθή ππόζρεζε ή δέζκεπζε ησλ 
Δηνξγαλσηώλ έιαβε ρώξα θη όηη θαλέλαο από ηνπο όξνπο ηεο παξνύζεο δελ κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί πξνθνξηθά, νύηε κπνξεί 
λα πξνζηεζεί λένο όξνο. Τπνγξάθνληαο θάησζη ζπκθσλώ θαη απνδέρνκαη ξεηά θη αλεπηθύιαθηα όινπο ηνπο όξνπο ηεο 
παξνύζεο. 
 

 

 (4) 
 

Ηκεξνκελία:      …/……/.2017 
 

Ο Δειώλ 
 
 
 

(Τπνγξαθή) 
 

(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.  

  


