
 
 

 

  

 

 

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): Γεώργιο Παπακωνσταντίνου του Λεωνίδα και της Μαρίας, κατόχου Α.Δ.Τ. ΑΕ723555/Τ.Α. Αμφίκλειας, 

Διοργανωτή του «Epsilon Warfare», ιδιοκτήτη του παραδοσιακού ξενώνα  «Epsilon Resorts» στα 

«Βρίλια Φθιώτιδας». 

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. Επιθυμώ να συμμετάσχω στην αθλητική δραστηριότητα «Αεροσφαίρισης», η οποία θα λάβει χώρα από 23/10/2020 έως 
25/04/2020 στον παραδοσιακό ξενώνα «Epsilon Resorts» στην θέση «Βρίλια» της Αμφίκλειας Φθιώτιδας, ιδιοκτησίας του 
Διοργανωτή, με δική μου ευθύνη. 
2. Αναγνωρίζω και αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα ότι  θα συμμετάσχω σε δραστηριότητες, ήτοι σε αγώνα 
«Αεροσφαίρισης», που ενέχουν κινδύνους σοβαρού τραυματισμού, συμπεριλαμβανομένης όλως ενδεικτικώς της προσωρινής ή 
μόνιμης αναπηρίας και θανάτου και σημαντικές απώλειες οικονομικής και κοινωνικής φύσης, οι οποίες μπορεί να προέλθουν όχι 
μόνο από τις πράξεις ή παραλείψεις εμένα του ίδιου, ακόμα κι αν οφείλονται σε αμέλεια, αλλά και από τις πράξεις, παραλείψεις 
τρίτων ακόμα κι αν οφείλονται σε αμέλεια, τους κανόνες και τη φύση του παιχνιδιού ή την κατάσταση των εγκαταστάσεων ή του 
εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί.  Επίσης, αναγνωρίζω και αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα ότι μπορεί να προκύψει 
και οποιοσδήποτε άλλος κίνδυνος, που δεν είναι γνωστός στον Διοργανωτή, ατομικά ή όπως αυτός εκπροσωπείται, ή που δεν 
μπορεί να προβλεφθεί επί του παρόντος σύμφωνα με τους κανόνες της λογικής και τα διδάγματα της κοινής πείρας. 
3. Αναλαμβάνω και αποδέχομαι όλους τους προαναφερόμενους κινδύνους και αναλαμβάνω προσωπικά κι απεριόριστα την 
ευθύνη για οποιαδήποτε μερική και ολική ζημία ή βλάβη προκύψει σε σχέση με τέτοιου είδους τραυματισμό, προσωρινή ή 
μόνιμη αναπηρία ή θάνατο.  
Αποδέχομαι  την ευθύνη για τυχόν τραυματισμό μου από πτώση, ατύχημα ή κάτι άλλο,  που θα μπορούσε  να προκληθεί κατά 
τη διάρκεια του αγώνα, πριν ή μετά την τέλεσή του. 
Αποδέχομαι  τέλος την ευθύνη για ό,τι ήθελε προκύψει από τη συμμετοχή μου στον αγώνα. 
4. Παραιτούμαι, τόσο εγώ, όσο και οι κληρονόμοι, πληρεξούσιοί μου, εγγύτεροι συγγενείς μου ή εκπρόσωποί μου, κάθε 
απαίτησης και κάθε αξίωσης αποζημίωσης η οποία μπορεί να προκύψει εναντίον του διοργανωτή, των χορηγών, των 
εθελοντών και οπουδήποτε άλλου εμπλέκεται  καθ’ οιονδήποτε τρόπο  στη  διεξαγωγή του αγώνα και αποδέχομαι 
ανεπιφύλακτα ότι τα παραπάνω πρόσωπα δε φέρουν καμία νομική ή αστική ευθύνη για τυχόν βλάβη  ή  ζημία από κάθε αιτία 
(δράση, απραξία ή αμέλεια ορισμένων προσώπων) στη διάρκεια του αγώνα ή αμέσως μετά το τέλος του. 
5. Υπόσχομαι να μην προξενήσω βλάβη, να προφυλάσσω και να αποζημιώσω τους Διοργανωτές, συνολικά και καθέναν 
ξεχωριστά, ευθυνόμενος για οποιαδήποτε βλάβη, θετική ή αποθετική ζημία (διαφυγόν κέρδος) μπορεί να υποστούν λόγω της 
συμμετοχής μου στην διοργάνωση ή από οποιαδήποτε σχετική αιτία, ακόμη και αν οφείλεται σε αμέλεια των Διοργανωτών. 
6. Ο Γεώργιος Παπακωνσταντίνου του Λεωνίδα, διοργανωτής της εκδήλωσης Epsilon Warfare, δεν παρέχει οποιαδήποτε 



 
 

 

  

 

ιατρική ασφάλεια, και δεν έχει καμία νομική ευθύνη, για οποιοδήποτε συμβάν μπορεί να 
προκύψει ως αποτέλεσμα της συμμετοχής μου σε οποιαδήποτε δραστηριότητα του εκδήλωσης «Epsilon Warfare». 
7. Αναλαμβάνω ατομικά και αποκλειστικά την ευθύνη της ορθής χρήσης του εξοπλισμού, συμμορφούμενος απόλυτα προς τις 
διατάξεις της κείμενης περί όπλων νομοθεσίας (ήτοι του Ν. 2168/1993 όπως ισχύει). Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης 
των διατάξεων του παραπάνω Νόμου, δηλώνω ότι είμαι αποκλειστικά υπαίτιος, αναλαμβάνοντας ατομικά κάθε αστική και 
ποινική ευθύνη. Επίσης, αναλαμβάνω την υποχρέωση αποζημίωσης του διοργανωτή 
από οποιαδήποτε ζημιά αυτό υποστεί σαν αποτέλεσμα παράνομης δράσης του συμμετέχοντος. 
8. Συμφωνώ να αποζημιώσω τον διοργανωτή για όλες τις τυχόν ζημίες ή την απώλεια εξοπλισμού που ανήκει σε εκείνον και 
γενικότερα στην διοργάνωση «Epsilon Warfare», ως αποτέλεσμα της χρήσης μου, είτε η ζημία είναι σκόπιμη ή αναπόφευκτη. 
9. Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί ο αγώνας για λόγους ανωτέρας βίας, συμπεριλαμβανομένων των δυσχερών 
καιρικών συνθηκών, ο διοργανωτής δεν θα υπέχει οιαδήποτε ευθύνη για την κάλυψη οιασδήποτε άμεσης, έμμεσης, θετικής και 
αποθετικής ζημίας.  
10. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας ο διοργανωτής δύναται, εφόσον είναι εφικτό, να ορίσει νέα ημερομηνία διεξαγωγής των 
αγώνων. 
11. Αναφορικά με τη συμμετοχή μου στην διοργάνωση, συγκατατίθεμαι ρητά και παραχωρώ ανεπιφύλακτα στους Διοργανωτές, 
χωρίς υποχρέωση των Διοργανωτών σε αποζημίωση αυτού, το δικαίωμα να χρησιμοποιούν το όνομα μου , τη φωνή μου, τις 
δηλώσεις μου, τις φωτογραφίες μου, την εικόνα μου, το στυλ μου, τις ενέργειές μου κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης και/ή 
βιογραφικά στοιχεία σε οποιαδήποτε ζωντανή ή μαγνητοσκοπημένη μορφή (συμπεριλαμβανομένης όλως ενδεικτικώς 
οποιασδήποτε μορφής παρουσίασης, είτε φωτογραφικής είτε σε βίντεο ή άλλου είδους μετάδοσης ή αναπαραγωγής) συνολικά ή 
αποσπασματικά, για λόγους προώθησης, εμπορικούς ή άλλους, χωρίς χρονικό περιορισμό, παγκοσμίως, σε οποιοδήποτε μέσο 
επικοινωνίας, είτε είναι σήμερα υπαρκτό είτε πρόκειται να δημιουργηθεί στο μέλλον.  
12. Δηλώνω και αναγνωρίζω ότι  βρίσκομαι σε άριστη υγεία και δεν υπάρχει κανένας λόγος και κανένας περιορισμός σχετικά με 
τη φυσική  μου κατάσταση και υγεία που να παρεμποδίζει τη συμμετοχή του στην διοργάνωση.  
13. Χορηγώ στους διοργανωτές τη ρητή συγκατάθεση μου προκειμένου να παρασχεθεί επείγουσα ιατρική βοήθεια.  
14.. Συναινώ ρητά ότι η παρούσα ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ θα ερμηνεύεται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο και τα μέρη ρητά συμφωνούν ότι, για οποιαδήποτε διαφορά 
ανακύψει σε σχέση με την παρούσα διοργάνωση εφαρμοστέο δίκαιο είναι το Ελληνικό και αρμόδια τα Δικαστήρια της Αθήνας 
(τόπου κατάρτισης της σύμβασης).  
15.. Ρητά αποδέχομαι ότι η παρούσα Δήλωση διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου και ότι σε περίπτωση που 
κάποιος όρος αυτής κριθεί παράνομος ή καταχρηστικός από τα αρμόδια Δικαστήρια, συμφωνώ ότι οι λοιποί όροι θα 
παραμείνουν σε ισχύ και θα επιφέρουν τις νόμιμες συνέπειες. 
Η παρούσα γράφτηκε σε γλώσσα την οποία κατανοώ και αναγνωρίζω ότι κατανοώ πλήρως όλους τους όρους που τίθενται σε 
αυτήν. Δηλώνω ότι αβίαστα και με τη θέληση μου υπογράφω την παρούσα ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ και δηλώνω ότι ουδεμία προφορική υπόσχεση ή δέσμευση των 
Διοργανωτών έλαβε χώρα κι ότι κανένας από τους όρους της παρούσης δεν μπορεί να τροποποιηθεί προφορικά, ούτε μπορεί 
να προστεθεί νέος όρος. Υπογράφοντας κάτωθι συμφωνώ και αποδέχομαι ρητά κι ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της 
παρούσης. 
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Ημερομηνία:      …/……/.2020 

 
Ο 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.  

  


