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):

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

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:

Αποδέχομαι το παιδί μου να υπακούει στις υποδείξεις των εκπαιδευτικών για την ομαλή διεξαγωγή του
προγράμματος δημιουργικής απασχόλησης.
Σε περίπτωση μη ομαλής προσαρμογής του στο πρόγραμμα, θα αποδεχτώ την τυχόν υπόδειξη
αποχώρησης του.

(4)
Ημερομηνία:

……….201…
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.

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
στο θερινό πρόγραμμα Δημιουργικής Απασχόλησης Μαθητών του Δήμου Καλαμαριάς για το 2018

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ:
……./….../20…

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ:

ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΟΙΤΗΣΗΣ:

ΔΗΜ.

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΤΑΞΗ:

_____________________________________

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ:

_____________________________________

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ:
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΑΤΕΡΑ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ:

2310-

69

69

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ (Τακ. Οικονομίδη)

11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ (Φιλελλήνων)

12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ (Πόντου 220 - καπναποθήκες )

10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ (Ιωακείμ Γ΄ 46)

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΤΗ
ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΘΟΥΝ:

Συνημμένα υποβάλλονται:

1. Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου υγείας του μαθητή
(η πρώτη σελίδα με τα στοιχεία του και η σελίδες με τα εμβόλια που έχει κάνει)
2. Βεβαίωση εργασίας της μητέρας
3. Υπεύθυνη Δήλωση
Ο/Η ΑΙΤ……….

Τα στοιχεία χρησιμοποιούνται αποκλειστικα από το Τμήμα Παιδείας, για τα συγκεκριμένο πρόγραμμα.
Το παρόν (συμπληρωμένο) έντυπο καταστρέφεται μετά την παρέλευση ενός έτους.

ΘΕΡΙΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2018
(χρήσιμες πληροφορίες)

Το πρόγραμμα θα λειτουργήσει από την ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ μέχρι και την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ : Από τις επτά και μισή το πρωί μέχρι τις τρεις και μισή το μεσημέρι

(07.30 – 15.30)
ΩΡΕΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ : Τα παιδιά μπορούν να προσέρχονται από τις επτά και μισή μέχρι τις εννέα
το πρωί (07.30

– 09.00)

ΩΡΕΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ : Οι γονείς ή εξουσιοδοτημένο πρόσωπο μπορεί ενυπόγραφα να παραλάβει
το παιδί από τις μιάμιση μέχρι τις τρεις και μισή το μεσημέρι (13.30

– 15.30)

Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα (09.00 – 13.30) οι πόρτες των σχολείων θα παραμένουν κλειδωμένες
και δεν θα επιτρέπεται η προσέλευση και η αποχώρηση κανενός.
Τα παιδιά μπορούν (προαιρετικά) να έχουν μαζί τους:
 Καπελάκι
 Νερό
 Ξηρά τροφή (που να μην αλλοιώνεται λόγω ζέστης)

Είμαστε στη διάθεσή σας προκειμένου να συνεισφέρουμε ώστε, σε συνεργασία με εσάς τους γονείς, το
παιδί σας να περάσει όσο πιο όμορφα και δημιουργικά τις σχολικές του διακοπές.
Τηλέφωνο επικοινωνίας με το Γραφείο Παιδείας του Δήμου Καλαμαριάς : 2313-314-170

ή 173

Ο Δήμαρχος Καλαμαριάς Θεοδόσης Μπακογλίδης και οι υπάλληλοι – συνεργάτες του στο Γραφείο
Παιδείας, σας εύχονται

καλό καλοκαίρι!

