
 
 

 

 

∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ 
Όνοµα Κατασκήνωσης:…………………………………………………………………………………………….. 

Χώρα:……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Ηµεροµηνία:…………………………………………………………………………………………………………….. 

 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Ονοµατεπώνυµο 

(και µε λατινικούς χαρακτήρες, όπως εµφανίζεται στο διαβατήριο ή την ταυτότητα): 

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

Πατρώνυµο:…………………………………………………………………………………………………………….. . 

∆ιεύθυνση:………………………………………………………………………………………………………………. 

ΤΚ:………………………….. Πόλη:…………………………… ……………………………………………………. 

Τηλέφωνα: …………………………Κινητό:…………………………………….Fax:…………………………. 

Ε-mail:……………………………………………………………………………………………………………………. 

Ηµεροµηνία Γέννησης ................................................................ (µέρα/µήνας/έτος) 

Επάγγελµα/Σπουδές: ………………………………………………………………………………………………. 

Οδηγική Ιδιότητα: ……………………….Κλάδος:………………………….Τ.Τ.: ………………………… 

Αρ. Οδηγικής Ταυτότητας:……………………………………….. 

Έχεις κατασκηνωτική εµπειρία; ΝΑΙ  ΟΧΙ   
 

Έχεις ταξιδέψει στο εξωτερικό ιδιωτικά; ΝΑΙ  ΟΧΙ   
 

Σε ποια Οδηγικά ταξίδια εξωτερικού συµµετείχες, πότε και µε ποια ιδιότητα; 

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

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

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

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ  

1. ………………………. Μέτρια ( ) Καλά( ) Πολύ καλά( ) 

2. …………………….…. Μέτρια ( ) Καλά( ) Πολύ καλά( ) 

3. ………………………. Μέτρια ( ) Καλά( ) Πολύ καλά( ) 

 
 

Συµπληρώνεται µόνο από ΣΤΕΛΕΧΗ 

Εκπαιδευτικές Ενότητες που παρακολούθησες: Α Β Γ ∆   

∆ιεθνές ∆ιαβατήριο  Έτος    

Ναυτοδηγική Εκπαίδευση  Έτος    

Αν έχεις Άδεια(Α)  ∆ίπλωµα(∆) Εντολή(Ε) συµπλήρωσε ανάλογα: 

Αρχηγού…………. Εκπαιδευτή…………… Κατασκηνωτή…………… Κυβερνήτη……….. 



ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΑΞΙ∆Ι ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

∆ηλώνω υπεύθυνα ότι έχω όλα τα προσόντα για να λάβω µέρος σ’ αυτό το ταξίδι και 
µπορώ να βεβαιώσω ότι θα προετοιµαστώ µε τον καλύτερο τρόπο για να είµαι αντάξιος 
εκπρόσωπος της χώρας µου και του Ελληνικού Οδηγισµού στο εξωτερικό. Επίσης, 
δέχοµαι να πάρω µέρος σε συνάντηση προετοιµασίας που µπορεί να οργανώσει το Τµήµα 
∆ιεθνών Σχέσεων. 

 

Ηµεροµηνία: Υπογραφή:   
 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΑΡΧΗΓΟΥ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ/ΚΟΥ ΕΦΟΡΟΥ 
 

Σύµφωνα µε τους όρους του ταξιδιού, δηλώνω υπεύθυνα ότι η/ο …………………………. 

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

έχει όλα τα προσόντα για να πάρει µέρος σ’ αυτό. 

 

Υπογραφή Αρχηγού: 

Ονοµ/µο: 

∆ιεύθυνση: 

Τηλέφωνο: 

Υπογραφή Τοπ. Εφόρου: 

Ονοµ/µο: 

∆ιεύθυνση: 

Τηλέφωνο: 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ / ΚΗ∆ΕΜΟΝΩΝ (για όλα τα µέλη κάτω των 18 ετών) 
 

∆ηλώνω υπεύθυνα ότι δέχοµαι να πάρει µέρος η κόρη µας/ο γιος µου 

……………………………….…………………………………………………………………………(όνοµ/µο παιδιού) στην 

κατασκήνωση ………………………………………………………………(στοιχεία κατασκήνωσης) και ότι 

γνωρίζω τους όρους του ταξιδιού. 

 
Υπογραφή γονέα / κηδεµόνα 

(να αναγραφεί πλήρες ονοµατεπώνυµο και τηλ. επικοινωνίας αυτού) 

 
Υπογραφή 

 

 

ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: €40 

 
Το ποσό αυτό καταβάλλεται µαζί µε τη δήλωση συμμετοχής, δεν συμψηφίζεται και 

καλύπτει λειτουργικά έξοδα, κ.λπ. 
Το ποσό αυτό δεν επιστρέφεται, παρά µόνο στην περίπτωση που η αίτηση συµµετοχής 

απορριφθεί από το Τµήµα ∆ιεθνών Σχέσεων. 
 

Παρακαλούµε το ποσό αυτό να σταλεί στο Σ.Ε.Ο. Ξενοφώντος 10, 105 57 Αθήνα µε 
ταχυδροµική επιταγή ή να κατατεθεί στο λογαριασµό του Σ.Ε.Ο.: 

ALPHA BANK αρ. λογ/σµού 120-00-2002-002544 


	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ
	ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
	Συµπληρώνεται µόνο από ΣΤΕΛΕΧΗ
	ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΑΞΙ∆Ι ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
	ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΑΡΧΗΓΟΥ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ/ΚΟΥ ΕΦΟΡΟΥ
	ALPHA BANK αρ. λογ/σµού 120-00-2002-002544

