
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Υποβάλλεται από τον νόμιμο, κύριο-πρώτο κηδεμόνα κατά την αρχική εγγραφή, επανεγγραφή ή μεταγραφή στο σχολείο μας 

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): 3ο Γυμνάσιο Βύρωνα

Ο – Η Όνομα: Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: 

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:

Ημερομηνία γέννησης(2): 

Τόπος Γέννησης:

Αριθμός Ταυτότητας ή Διαβατηρίου: 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 σύμφωνα με το άρθρο 21 της ΥΑ 10645/ΓΔ4:

1.  Είμαι νόμιμος κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας:  ΝΑΙ    ΟΧΙ    (Αν απαντήσατε ΟΧΙ περιγράψτε σύντομα τον λόγο 
που ζητάτε εσείς την εγγραφή τού παιδιού στο σχολείο και την τωρινή κατάσταση κηδεμονίας του παιδιού):

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

2. (Κυκλώστε αναλόγως την τάξη:)
Τον/την εγγράφω στην τάξη:  Α΄
Ανανεώνω την εγγραφή του/της στην τάξη:  Β’     Γ’

3. Αποδέχομαι την ενημέρωσή μου από τη σχολική μονάδα, στην ταχυδρομική διεύθυνσή μου, στις ηλεκτρονικές 
διευθύνσεις (E-mail), στα σταθερά και στο κινητά τηλέφωνα (με φωνητικές κλήσεις και SMS) που δηλώνω σε 
αυτήν την Υπεύθυνη Δήλωση.

4. (Κυκλώστε  αναλόγως το ΝΑΙ ή το ΟΧΙ:)
α. Δεν έχει γίνει καμμία μεταβολή στα προσωπικά, οικογενειακά στοιχεία καθώς και στα στοιχεία επικοινωνίας που
είχα δηλώσει ως κηδεμόνας στο 3ο Γυμνάσιο Βύρωνα την προηγούμενη σχολική χρονιά: ΝΑΙ    ΟΧΙ

β.  Τα ισχύοντα στοιχεία επικοινωνίας μου ως πρώτου/ης κηδεμόνα είναι: (Συμπληρώστε ευανάγνωστα το 4β σε 
περίπτωση που εγγράφετε το παιδί για πρώτη φορά ή έχουν αλλάξει ορισμένα στοιχεία από αυτά που είχατε δηλώσει 
την προηγούμενη σχολική χρονιά)

Τηλέφωνο σταθερό οικίας:__________________ Τηλέφωνο κινητό 1ου κηδεμόνα:__________________

Άλλο τηλέφωνο σταθερό:___________________ 

Πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση κατοικίας: Οδός: ____________________________________________
Δήμος: _____________________ ΤΚ: _______________

E-mail (ευκρινώς): ______________________________________________________________
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Συνέχεια από την 1  η   σελίδα  

γ. Τα στοιχεία του δεύτερου/ης γονέα-κηδεμόνα είναι:

Ονοματεπώνυμο: Σχέση με μαθητή/μαθήτρια:

ΑΔΤ ή Διαβατηρίου: Κινητό τηλέφωνο:

Email:(ευκρινώς):

δ. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ: Σε έκτακτη περίπτωση, όταν η επικοινωνία με τους κηδεμόνες είναι ανέφικτη η επικοινωνία 
μπορεί να γίνεται και με τον/την:

Ονοματεπώνυμο: Σχέση με μαθητή/μαθήτρια:

ΑΔΤ ή Διαβατηρίου: Κινητό τηλέφωνο:

Email:(ευκρινώς):

5. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής των στοιχείων που αναφέρονται στο 4. είμαι υποχρεωμένος/η να 
ενημερώσω αμέσως το σχολείο.

6.  (Κυκλώστε αναλόγως τη γλώσσα:)
Η 2η ξένη γλώσσα που θα παρακολουθεί το παιδί μου είναι: Γαλλικά  -  Γερμανικά

7.  Παρέλαβα το έντυπο του ΑΔΥΜ (Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή) και θα το καταθέσω, στο σχολείο 
το αργότερο τον Σεπτέμβριο μέχρι τον καθιερωμένο Αγιασμό για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

8.  Παρέλαβα τον Κανονισμό Λειτουργίας του 3ου Γυμνασίου Βύρωνα και συμφωνώ στην τήρησή του.

Βύρωνας, ___ / ___ / 202__

Ο/Η Δηλών/Δηλούσα

(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. 
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