
 

 

  

 

Α Θ Σ Η  Η – ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 
 (άξζξν 8 Ν.1599/1986 θαη άξζξν 3 παξ. 3 Ν.2690/1999) 

 

Η αθξίβεηα ηωλ ζηνηρείωλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήιωζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιιωλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 

Ν. 1599/1986) 

Περιγραθή αιηήμαηος : «Εγγξαθή καζεηή /ηξηαο ζην 1
ν
  ΕΠΑ.Λ. Ρόδνπ» 

Πξνο: 

1
ο
  ΕΠΑ.Λ.  Ρόδοσ 

Σηλ.:2241021545 

e-mail: mail@1epal-rodou.dod.sch.gr 

Ιζηοζελίδα:1epal-rodou.dod.sch.gr 

ΑΡΘΘΜ. ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΘΑ 

 

Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία 

 

ΣΤΟΙΦΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ (γονέας ή κηδεμόνας)  

Ο – Η Όλνκα:  Επώλπκν:  

Όλνκα Παηέξα:   Επώλπκν Παηέξα:  

Όλνκα Μεηέξαο:  Επώλπκν Μεηέξαο:  

Αξηζ. Δειη. Σαπηόηεηαο:  Α.Φ.Μ:  

Ηκεξνκελία γέλλεζεο
(2)

:   Σόπνο Γέλλεζεο:  

Σόπνο Καηνηθίαο:  Οδόο:  Αξηζ:  ΣΚ:  

Σει:  Fax:  
Ηιεθη. Σαρπδ. 
    (Ε-mail):  

ΟΡΘΜΟ / ΣΟΘΥΕΘΑ ΕΚΠΡΟΩΠΟΤ
(3)

 (γηα θαηάζεζε αίηεζεο ή παξαιαβή ηειηθήο δηνηθεηηθήο πξάμεο) : ε πεξίπησζε πνπ δε 

ζπληάζζεηαη ε εμνπζηνδόηεζε ζην παξόλ έληππν απαηηείηαη πξνζθόκηζε εμνπζηνδόηεζεο κε επηθύξσζε ηνπ γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο από 

δεκόζηα ππεξεζία ή ζπκβνιαηνγξαθηθνύ πιεξεμνπζίνπ. 

ΟΝΟΜΑ:  ΕΠΩΝΤΜΟ:  

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΠΑΣΕΡΑ:  ΑΔΑΣ:  

ΟΔΟ:  ΑΡΙΘ:  Σ.Κ:  

Σει:  Fax:  E – mail:  
 

 
Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο 

(4)
, πνπ πξνβιέπνληαη από ηεο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ 

Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη: 

α)  είμαι κηδεμόνας ηνπ /ηεο  καζεηή /ηξηαο :_________________________________ 

β)  δεν θοιηά ηαπηόρξνλα ζε άιιν ΕΠΑ.Λ. θαη ζε άιιν ζρνιείν ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπ/ζεο. νπνηνδήπνηε  

     ππνπξγείνπ ή ζε ζρνιή ηξηηνβάζκηαο εθπ/ζεο.                

γ)   επιηρέπω  να δημοζιεύονηαι  θωηογραθίες ηοσ παιδιού μοσ ζηην επίζημη ιζηοζελίδα ηοσ ζτολείοσ.      

δ)  ε διεύθσνζη καηοικίας θαη ηα ηειέθωλα επηθνηλωλίαο κε ην ζρνιείν είλαη : 

 Τειέθωλα : _______________________________________________ 

 Δηεύζπλζε : _______________________________________________ 

 E-mail:___________________________________________________ 

 ΑΜΚΑ καζεηή:____________________________________________ 

 Τειέθωλν καζεηή:__________________________________________ 

 Τάμε εγγξαθήο καζεηή:______________________________________ 

 Επάγγεικα παηέξα:______________________Επάγγεικα κεηέξαο:______________________ 

mailto:mail@1epal-rodou.dod.sch.gr


  

  

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

ΣΘΣΛΟ ΔΘΚΑΘΟΛΟΓΗΣΘΚΟΤ: 
ΚΑΣΑΣΕΘΗΚΕ ΜΕ 

ΣΗΝ ΑΘΣΗΗ 
ΘΑ 

ΠΡΟΚΟΜΘΘΕΘ 
ΝΑ ΑΝΑΖΗΣΗΘΕΘ 
ΤΠΗΡΕΘΑΚΑ

(6 )
 

1. Απνιπηήξην Γπκλαζίνπ (έξρεηαη ππεξεζηαθώο από ην 

Γπκλάζην) ή επηθπξωκέλν αληίγξαθν πηπρίνπ ή βεβαίωζε 

καζεηηθήο ηδηόηεηαο καδί κε πηζηνπνηεηηθό ζπνπδώλ 
   

2. Φωηνηππία ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο.    
3. Αηνκηθό δειηίν πγείαο ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο  γηα ην 

κάζεκα ηεο θπζηθήο αγωγήο.     

4. Φωηνγξαθίεο (πξναηξεηηθά).    
5. Απνδεηθηηθό κόληκεο θαηνηθίαο (ΟΣΕ, ΔΕΗ, πκβόιαην 
θ.ιπ.)(Α)    

6. Ηιεθηξνληθή Αίηεζε Εγγξαθήο 
    

7. Τπεύζπλε δήισζε έηεξνπ θεδεκόλα
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ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΘ: 

Α)Σν απνδεηθηηθό 
κόληκεο θαηνηθίαο 
χξεηάδεηαη αλ ην παηδί 
ζαο ζα κεηαθηλείηαη κε 
ιεωθνξείν. Η 
απόζηαζε γηα λα 
δηθαηνινγείηαη 
κεηαθίλεζε κε 
ιεωθνξείν είλαη 4 
χηιηόκεηξα (θαηνηθία – 
ζχνιείν).    

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΘ: 

Α)Σν απνδεηθηηθό 
κόληκεο θαηνηθίαο 
χξεηάδεηαη αλ ην παηδί 
ζαο ζα κεηαθηλείηαη κε 
ιεωθνξείν. Η 
απόζηαζε γηα λα 
δηθαηνινγείηαη 
κεηαθίλεζε κε 
ιεωθνξείν είλαη 4 
χηιηόκεηξα (θαηνηθία – 
ζχνιείν).    

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΘ: 

Α)Σν απνδεηθηηθό 
κόληκεο θαηνηθίαο 
χξεηάδεηαη αλ ην 
παηδί ζαο ζα 
κεηαθηλείηαη κε 
ιεωθνξείν. Η 
απόζηαζε γηα λα 
δηθαηνινγείηαη 
κεηαθίλεζε κε 
ιεωθνξείν είλαη 4 
χηιηόκεηξα (θαηνηθία 
– ζχνιείν).    

 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΘ: Α)Σν απνδεηθηηθό κόληκεο θαηνηθίαο χξεηάδεηαη αλ ην παηδί ζαο ζα κεηαθηλείηαη κε ιεωθνξείν. Η απόζηαζε γηα λα 
δηθαηνινγείηαη κεηαθίλεζε κε ιεωθνξείν είλαη 4 χηιηόκεηξα (θαηνηθία – ζχνιείν).    
 

 

 
…….…/ ………/ 202….. 

 
(Τπνγξαθή) 

 
 
 
 

 

 
(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο. 
(3) Εμνπζηνδνηώ ηνλ/ηελ πην πάλσ αλαθεξόκελν/ε λα θαηαζέζεη ηελ αίηεζε ή/θαη λα παξαιάβεη ηελ ηειηθή πξάμε. (Δηαγξάθεηαη όηαλ δελ 
νξίδεηαη εθπξόζσπνο)  
(4) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη 
κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Εάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό 
όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ. 
(5) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρώξνπ, ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζε άιιν θαηάιιειν ζεκείν ηνπ εληύπνπ ηεο αίηεζεο-ππεύζπλεο δήισζεο θαη 
ππνγξάθεηαη από ηνλ δεινύληα ή ηελ δεινύζα. 
(6) Εμνπζηνδνηώ ηελ Τπεξεζία λα πξνβεί ζε όιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο (αλαδήηεζε δηθαηνινγεηηθώλ θιπ) γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηεο 
ππόζεζήο κνπ. 
(7) Θα ηελ βξείηε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ (http://1epal-rodou.dod.sch.gr/) 

 


