
 

 

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): ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΕΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 

 
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: 

 

 

 

 

1. «Εχω συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας μου. 

 
2. Αντιλαμβάνομαι πλήρως τις αρχές και τις απαιτήσεις της εξάσκησης στη δραστηριότητα της 

Αεροσφαίρισης (Airsoft) και των παιχνιδιών στρατηγικής. 

 
3. Έχω επιθεωρήσει προσωπικά τον χώρο διεξαγωγής, τα κτίρια, την περιφέρεια και τα κρίνω κατάλληλα για τους σκοπούς της 
δραστηριότητας. Επίσης, θα επανεξετάσω τόσο τους κανονισμούς όσο και το επίπεδο των παρευρισκόμενων, και αν κρίνω ότι 
οτιδήποτε είναι πέρα από τις δυνατότητες μου, θα ειδοποιήσω άμεσα τους άλλους συμμετέχοντες ότι αντιμετωπίζω συνθήκες 
πέρα από τις δυνατότητες μου, και λόγω αυτών θα αρνηθώ μετά τιμής να συμμετάσχω στην δραστηριότητα αυτή. Έχω λάβει 
γνώση ότι η εκδήλωση μπορεί να καταγράφεται από τον Σ.Α.Λ και δεν έχω καμία απαίτηση όσον αφορά τις εικόνες ή βίντεο και 
τη χρήση τους από αυτόν. (4) 

 

 

 

Ημερομηνία: …./ ....... /20 

 

Ο – Η Δηλών 

 

 

 

(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 



4. Αποδέχομαι, και αντιλαμβάνομαι πλήρως, ότι θα συμμετάσχω σε βαριά σωματική δραστηριότητα, που 

κείται στα όρια αντοχής του ανθρωπίνου οργανισμού, και ότι μπορεί ως συνέπεια της συμμετοχής μου αυτής να υποστώ 

σοβαρό τραυματισμό, ακόμη και μόνιμη ολική ή μερική ανικανότητα, παράλυση άκρων, ημιπληγία ή τετραπληγία, ή/ και 

άμεσο θάνατο, και ότι μπορεί να υποστώ βαριές οικονομικές συνέπειες ως αποτέλεσμα όχι μόνο των δικών μου ενεργειών/ 

πράξεων, έλλειψη ενεργειών, δισταγμού, αμέλειας ή απροσεξίας, αλλά και από τις ενέργειες/ πράξεις, έλλειψη ενεργειών, 

δισταγμού, αμέλειας και απροσεξίας των άλλων παρευρισκόμενων, καθώς και λόγω της κατάστασης του χώρου διεξαγωγής 

της δραστηριότητας. Επίσης αναγνωρίζω ότι μπορεί να υπάρχουν κίνδυνοι εν αγνοία μου, ή και εν αγνοία των άλλων 

συμμετεχόντων , και που δεν μπορούν να προβλεφθούν αυτή τη στιγμή. 

5. Γνωρίζοντας τους κινδύνους που εγκυμονεί η δραστηριότητα της Αεροσφαίρισης (airsoft) στους συγκεκριμένους χώρους, 

αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη για την συμμετοχή μου και την πιθανή έκθεση στους κινδύνους αυτούς, και αναλαμβάνω 

προσωπική ευθύνη για όποιον τραυματισμό θα μπορούσε να προκύψει συμπεριλαμβανομένης της μόνιμης ανικανότητας ή/ 

και του θανάτου. 

6. Οι διοργανωτές δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν φθορές/ζημιές των αυτοκινήτων – μηχανών στον χώρο του παρκινγκ . 

Επίσης οι διοργανωτές δεν φέρουν καμία ευθύνη για απώλειες αντικειμένων κατά την διάρκεια του παιχνιδιού. 

7. Ως εκ τούτου, παραιτούμαι από οποιαδήποτε δικαιώματα και αξιώσεις απέναντι στους διοργανωτές του 

παιχνιδιού, στον Σύλλογο Αεροσφαίρισης Λιβαδειάς ,στους εθελοντές και εθελόντριες ή μέλη τυχόν συλλόγων και 

συνεργαζόμενων φορέων, στο ιατρικό προσωπικό, στους άλλους συμμετέχοντες στη δραστηριότητα, τους συγγενείς αυτών, 

ιδιοκτήτες του χώρου ,κλπ, και παντός άλλου προσώπου. Παραιτούμαι δηλαδή εγγράφως και υπευθύνως από οποιοδήποτε 

ποινικό και αστικό δικαίωμα ή και αξίωση εναντίον των προαναφερόμενων σε περίπτωση σωματικού και ψυχικού τραυματισμού 

που μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη μερική ή ολική ανικανότητα, θάνατο, οικονομική καταστροφή, κλπ και δηλώνω υπεύθυνα ότι 

ουδέποτε θα προβώ σε ποινική ή αστική μήνυση εναντίον των προαναφερόμενων ως συνέπεια του παιχνιδιού Αεροσφαίρισης στο 

οποίο επιθυμώ να συμμετάσχω. 

8. «Εχω συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας μου. Δεν έχω καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για τα κατωτέρω 

εγκλήματα, εκδήλωση βίας στους αθλητικούς χώρους, για το έγκλημα της ανθρωποκτονίας και γενικά για αδικήματα που 

στρέφονται κατά της ζωής ή της σωματικής ακεραιότητας, για εγκλήματα σχετικά με το νόμισμα, για προσβολές του πολιτεύματος, 

για εγκλήματα κατά της τιμής, της προσωπικότητας, της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης, της γενετήσιας 

ζωής και για τα αδικήματα της παράνομης οπλοφορίας και οπλοχρησίας. Δεν έχω παραπεμφθεί με αμετάκλητο βούλευμα για 

πράξεις που διώκονται σε βαθμό κακουργήματος, ούτε στερήθηκα με αμετάκλητη δικαστική απόφαση τα πολιτικά μου δικαιώματα. 

Δεν έχω τιμωρηθεί για αδίκημα σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος (εμπρησμό, εκ προθέσεως ή εξ αμελείας, δασικών 

εκτάσεων, εγκατάλειψη και διαφυγή επικίνδυνων ουσιών στο περιβάλλον κ.α). Τέλος δεν έχω διαγραφεί από άλλο παρεμφερές 

σωματείο λόγω παράβασης των διατάξεων καταστατικού ή του εσωτερικού κανονισμού του, που αποτελούν συνάμα και διατάξεις 

του παρόντος καταστατικού. 

 
 ΔΗΛΩΝΩ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 1599/1986 ΟΤΙ ΕΧΩ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΗΝ ΩΣ ΑΝΩ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ, ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΩ ΌΤΙ  

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΥΤΟ ΠΑΡΑΙΤΟΥΜΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΑ ΑΠΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ. ΥΠΟΓΡΑΦΩ ΤΗΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΥΤΗ  

 ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΑ ΜΕ ΣΩΑΣ ΤΑΣ ΦΡΕΝΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΒΟΥΛΗΣΗ. ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΩ ΣΤΗΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  

 ΑΥΤΗ ΜΕ ΔΙΚΙΑ ΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ. 

 

 
 

Ημερομηνία: ………./… ........... /20 

Ο – Η Δηλών 

(Υπογραφή) 


