
 

 Σχολικό Έτος 2016-2017  

Ονοματεπώνυμο παιδιού        

        
Ημ/νία και έτος γεννήσεως        

        
Ονοματεπώνυμο πατέρα        

        
Επάγγελμα πατέρα        

        
Ονοματεπώνυμο μητέρας        

        
Επάγγελμα μητέρας        

        

Υπεύθυνος για την κηδεμονία  
Ο πατέρας  Η μητέρα     

       
Και οι δύο  Άλλος 

πρόσωπο 

    

        

Διεύθυνση κατοικίας 
Οδός     Αριθμός  

       
Περιοχή     Τ.Κ.  

        
Τηλέφωνα κατοικίας κ.α.        

        

Κινητά τηλέφωνα 
Μητέρας   Πατέρα   

      
Μαθητή/μαθήτριας 

 

    
 

Έντυπο γονικής συγκατάθεσης για ανάρτηση φωτό ή βίντεο στην σχολική ιστοσελίδα 
                                Ασφάλεια στο Διαδίκτυο http://internet-safety.sch.gr – Άλλη μία υπηρεσία του ΠΣΔ 

 

Προϋπόθεση: 

ότι δεν θίγονται προσωπικά δεδομένα όπως κάθε πληροφορία που αναφέρεται 
στο παιδί μου, για παράδειγμα το όνομα,  τη διεύθυνση της οικίας μας, το 
τηλέφωνο επικοινωνίας (σταθερό ή κινητό), τα ενδιαφέροντα, επιδόσεις στο 
σχολείο, κ.ο.κ. σύμφωνα και με την Αρχή  Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα. 

 

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι επιτρέπω την ανάρτηση σε φωτογραφία ή βίντεο του υιού/της κόρης μου  

______________________________________________________________ μαθητή/μαθήτρια της  

________Τάξης του 3ου Γυμνασίου Πολίχνης στο ιστολόγιο του σχολείου.                                                                                                         

Ο/Η    Δηλών/ούσα 

 

Πολίχνη     ___ /___ / 201___  

 

http://internet-safety.sch.gr/


 

 

  

 Σχολικό έτος 2016-2017  

 

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): 3Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ  

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: 

Είμαι ο/η νόμιμος/η κηδεμόνας του/της                                                                                   μαθητή/τριας, 

που φοιτά στην          τάξη του 3ου Γυμνασίου Πολίχνης. 

 

 

 

 

 (4) 

 
Ημερομηνία:      ……….20…… 

 
Ο – Η Δηλ. 

 
 
 

(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.  

  


