
 
  
 

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)
: Α. Βαφειάδου – Α. Στυλιανού ΟΕ   (EXPLOSIVO TRAVEL) 

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):  

 

 
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: 
ως νόμιμος εκπρόσωπος του Συλλόγου/ Ακαδημίας/ΠΑΕ με την επωνυμία  
1)δηλώνω ότι οι ποδοσφαιριστές του συλλόγου που συμμετέχουν στο τουρνουά Vermio Soccer Festival 2019, 

έχουν εξεταστεί με ευθύνη του συλλόγου από γιατρό και έχουν βρεθεί άπαντες υγιείς ώστε να αγωνιστούν στο 

τουρνουά. Σε περίπτωση ατυχήματος ή τραυματισμού κατά τη διάρκεια του τουρνουά οποιουδήποτε μέλους 

της αποστολής, οι διοργανωτές δε φέρουν καμία ευθύνη, οιασδήποτε μορφής (αστικής, ποινικής, κλπ) τόσο 

απέναντι στον τραυματισθέντα και το σύλλογο, όσο και απέναντι σε τρίτους, πέρα από την κάλυψη της Εθνικής 

ασφαλιστικής με αριθμό ασφαλιστηρίου 94324/1. 

2)αποδέχομαι τη φωτογραφική κάλυψη της διοργάνωσης και τη δημοσίευση φωτογραφιών των συμμετέχοντων 

στην ιστοσελίδα και τα social media της διοργάνωσης. Βασική προϋπόθεση για τη δημοσίευση είναι ότι δεν 

θίγονται και δεν αναφέρονται προσωπικά δεδομένα όπως ονοματεπώνυμα, τηλέφωνα, διευθύνσεις. Δηλώνω 

υπεύθυνα ότι έχω ενημερώσει όλους τους κηδεμόνες των παιδιών που συμμετέχουν στη διοργάνωση.              (4) 

 
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. 
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