
 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 

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) 

 

 

ΠΡΟ(1): 
Αθλητικός Σύλλογος Ανταγωνιστικής Αεροσφαίρισης  Ελλάδας (Α.Σ.Α.Α.Ε.) 

Ο – Η Όνομα: 
 

Επώνυμο: 
 

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:  
 

Όνομα και Επώνυμο 

Μητέρας: 

 

Ημερομηνία γέννησης(2):  
 

Σόπος Γέννησης: 
 

Αριθμός Δελτίου Σαυτότητας: 
 

Σηλ: 
 

Σόπος Κατοικίας: 
 

Οδός: 
 

Αριθ: 
 

ΣΚ: 
 

Αρ. Σηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 

Σαχυδρομείου 

(Ε-mail):  

 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 

1599/1986, δηλώνω ότι: 

 

1. Δεν είμαι γραμμένος(η) σε άλλο ωματείο Αεροσφαίρισης εσωτερικού & εξωτερικού και δεν εμπίπτω στις απαγορευτικές 

διατάξεις του Ν.2725/99 & τις τροποποιήσεις αυτού. 

2. Δηλώνω ότι αποδέχομαι τους κανονισμούς και τους όρους που αναφέρονται στον κανονισμό Διεξαγωγής  Αγώνων του 

Α..Α.Α.Ε., θα μετάσχω στους αγώνες με δική μου αποκλειστική ευθύνη και αποδέχομαι ακόμη ότι ο οργανωτής Α..Α.Α.Ε. 

και οποιαδήποτε επιτροπή που έχει σχέση με τους αγώνες που διοργανώνει ο Α..Α.Α.Ε. δεν έχει καμιά ευθύνη για τυχόν 

ατυχήματα ή ζημιές αν συμβούν με πρόσωπα ή πράγματα ή την χρήση του εξοπλισμού μου για να εξωθήσει σε 

τραυματισμό συμπαίκτη μου, κατά την διάρκεια των αγώνων. 

3. Δηλώνω ότι έχω εξεταστεί πρόσφατα από γιατρό και είμαι υγιής για να συμμετέχω στους αγώνες που διοργανώνει ο 

Α..Α.Α.Ε. Αναγνωρίζω και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα ότι η συμμετοχή μου αυτή ενέχει κινδύνους, οι οποίοι μπορεί να 

προέλθουν όχι μόνο από πράξεις η παραλείψεις εμού, αλλά και από πράξεις ή παράλειψής τρίτων ή την κατάσταση του 

αεροσφαιριστικού εξοπλισμού, τους οποίους αναλαμβάνω και αποδέχομαι προσωπικά. Παραιτούμαι από οποιαδήποτε 

αξίωση για κάθε ατύχημα ή φθορά εξοπλισμού και για κάθε εν γένει ζημιά ή βλάβη τους σώματος η της υγείας που τυχόν 

προκύψει. 

4. Δηλώνω ακόμα αναγνωρίζω και αντιλαμβάνομαι ότι η Αεροσφαίριση θέλει δέουσα προσοχή κατά την διεξαγωγή της και για 

αυτό αποδέχομαι τις απαιτήσεις του ειδικού κανονισμού ασφαλείας κατά την διεξαγωγή της αθλητικής Δραστηριότητας της 

Αεροσφαίρισης ως προς την τήρηση του .  

 

Ημερομηνία:      …..../......./20...... 

 

Ο – Η Δηλών 

 

 

 

 

 

(Τπογραφή) 

 

 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Τπηρεσία 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) ε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.  


