
 

 

  

 

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):  

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: 
 
Ο/Η κάτωθι υπογράφων/ουσα εκπαιδευτικός / υπεύθυνος/η ομάδας 

 __________________________________________________________________ δηλώνω υπεύθυνα ότι συγκέντρωσα 

 τις εξής (συνολικός αριθμός) _______ δηλώσεις από τους γονείς/κηδεμόνες για όλους/ες τους/τις ανήλικους/ες συμμετέχοντες/ουσες 

ή όλων των ενηλίκων συμμετεχόντων/ουσων  

και τις διατηρώ καθώς είμαι υπεύθυνος/η να τις επιδείξω σε οποιαδήποτε περίπτωση για τον διαγωνισμό 

 μαθητικής δημιουργίας «Κουκλοπαίζουμε». 

Ο/Η κάθε γονέας/κηδεμόνας/ενήλικας συμμετέχοντας έχει παραδώσει υπογεγραμμένες τις εξής δηλώσεις  

σύμφωνα με τους κανονισμούς του διαγωνισμού όπως υπάρχουν συγκεντρωμένες στον κάτωθι σύνδεσμο 

 https://prasinaloga.gr/forma-koyklopaizoyme/ 

με παραχώρηση άδειάς τους να επιτραπεί η βιντεοσκόπηση, μαγνητοφώνηση όλων των συμμετεχόντων/ουσων.  

Καθώς και να χρησιμοποιηθεί η φωτογραφία (snapshot) στην οποία εικονίζονται,  

ή κάποιο άλλο προσωπικό τεκμήριο κλπ. 

.…………………………………………………………………………………………………………………….] 

Από τον/την (υπεύθυνο/η για την δράση εκπαιδευτικό, υπεύθυνο/η ομάδας)  

………………………………………………………………………………………………………………………........................…………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

του (Σχολείο και Τμήμα/Φορέα που συμμετέχει στο διαγωνισμό): 

……………………………………………………………………………………………………………................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

Δηλώνω υπεύθυνα πως οι γονείς/κηδεμόνες/ενήλικες συμμετέχοντες/ουσες γνωρίζουν πως το υλικό αυτό θα χρησιμοποιηθεί, μέρος 

του ή στην ολότητά του σε οπτικοακουστική ή ψηφιακή δημιουργία (ταινία, ψηφιακή αφήγηση, παρουσίαση, φωτογραφικό άλμπουμ 

https://prasinaloga.gr/forma-koyklopaizoyme/


  

κλπ) στο πλαίσιο του διαγωνισμού μαθητικής δημιουργίας «Κουκλοπαίζουμε». 

Η εν λόγω οπτικοακουστική ή ψηφιακή δημιουργία θα μπορεί να προβληθεί από το Εικαστικό Θέατρο Κούκλας «Πράσσειν Άλογα» 

(αναλογικά, ψηφιακά και διαδικτυακά) στο κανάλι του (https://www.youtube.com/user/TheatrePrasseinAloga), να αναρτηθεί στο 

Διαδίκτυο στις εκάστοτε ηλεκτρονικές πλατφόρμες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (http://iep.edu.gr), στην Ημερίδα 

αξιολόγησης, σε άλλες ψηφιακές πλατφόρμες, όπως στο instagram/facebook και θα είναι διαθέσιμη µε άδειες CreativeCommons 

τόσο στους άμεσα ενδιαφερόμενους όσο και στο ευρύ κοινό.  

Το έργο που θα δημιουργηθεί, θα χορηγείται με άδεια 'Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike Greece 3.0, ήτοι 

σύμφωνα με τους όρους που διέπουν την εν λόγω άδεια αυτό θα διατίθεται για ελεύθερη χρήση, αναπαραγωγή, αναδιανομή, 

παρουσίαση, με την προϋπόθεση να μην υπάρχει πρόθεση εμπορικής εκμετάλλευσης. Για τη χρήση αυτή απαιτείται αναφορά του 

δημιουργού ή του δικαιούχου της άδειας. Οποιοδήποτε παράγωγο έργο μπορεί να διανεμηθεί μόνο με την ίδια ή παρόμοια άδεια. 

Οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώθηκαν σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 

παρόν και στην ιστοσελίδα   

(www.prasinaloga.gr/forma_kouklopaizoume/pneumatika_dikaiomata/) 

για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τους 

αφορούν και παρείχαν τη συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία τους, στο 

πλαίσιο της με το παρόν χορηγούμενης άδειας.   

 

 

 
 
 

 (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.  

 

http://iep.edu.gr/
http://www.creativecommons.gr/

