
 
  

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): Τον Διευθυντή του 4ου 12/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Αλεξάνδρειας 

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. Αιτούμαι την εγγραφή του παιδιού μου στην Α΄ τάξη του Σχολείου σας. 
2. Δεν έχω εγγράψει το παιδί μου σε άλλο σχολείο. 
3. Είμαι υπεύθυνος/η για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του παιδιού μου στο και από το 
Σχολείο, αντίστοιχα. 
4. Διεύθυνση κατοικίας: ……………………………………………………………………. 
5. Στοιχεία παιδιού 

Όνομα  Επώνυμο  

Φύλο  Ημερομηνία γέννησης  

Όνομα πατέρα  Όνομα μητέρας  

Επώνυμο πατέρα  Επώνυμο μητέρας  

 

 
Ημερομηνία:      ………. / 03 / 2021 

 
Ο – Η Δηλών/ούσα 

 
 
 
 
 

(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.  



  

Πρόσθετα στοιχεία 
 

 Τόπος γέννησης παιδιού: …………………………………………………………………………… 

 Δήμος εγγραφής παιδιού: …………………………………………………………………………… 

 Επάγγελμα πατέρα: …………………………………………………………………………… 

 Γρ. γνώσεις πατέρα: …………………………………………………………………………… 

 Επάγγελμα μητέρας: …………………………………………………………………………… 

 Γρ. γνώσεις μητέρας: …………………………………………………………………………… 

 Είναι ο πατέρας εν ζωή; ΝΑΙ ΟΧΙ  

 Είναι η μητέρα εν ζωή; ΝΑΙ ΟΧΙ 

 Είναι οι γονείς σε διάσταση ΝΑΙ ΟΧΙ 

 Αν ΝΑΙ, υπάρχει εκκρεμότητα κηδεμονίας; ΝΑΙ ΟΧΙ 

 Αν ΝΑΙ, ποιος έχει την επιμέλεια; ο πατέρας η μητέρα 

 Ποιος θα συνοδεύει το παιδί όταν φεύγει από το σχολείο; (Σημειώστε σχέση και ονοματεπώνυμο) 

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

 Υπάρχουν αδέρφια που φοιτούν στο Σχολείο μας; ΝΑΙ ΟΧΙ 

 Ονοματεπώνυμο: …………………………………………………..………. Τάξη: …………….. 

 Ονοματεπώνυμο: …………………………………………………..………. Τάξη: …………….. 

 Υπάρχουν διαγνωσμένες εκπαιδευτικές ανάγκες του παιδιού; ΝΑΙ ΟΧΙ 

 Υπάρχει διάγνωση από το ΚΕΣΥ; ΝΑΙ ΟΧΙ 

 Έχει το παιδί:   Αν ΝΑΙ, εξηγήστε συνοπτικά 

αλλεργίες ΝΑΙ ΟΧΙ  

προβλήματα όρασης ΝΑΙ ΟΧΙ  

προβλήματα ακοής ΝΑΙ ΟΧΙ  

προβλήματα κίνησης ΝΑΙ ΟΧΙ  

πρόβλημα υγείας που καλό 
είναι να γνωρίζει το Σχολείο 

ΝΑΙ ΟΧΙ  

 

 Επικοινωνία (πατέρας, μητέρα, γιαγιά, κλπ) 

τηλέφωνο   

τηλέφωνο   

τηλέφωνο   

τηλέφωνο   

e-mail   

e-mail   

Ο – Η Δηλών/ούσα 

 


