
 

Για την εγγραφή ςτην Α΄ τάξη Γυμναςίου οι ενδιαφερόμενοι/εσ 

καλοφνται, προκειμζνου να ολοκληρώςουν την εγγραφή τουσ, να 
υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

1. Κάθε κηδεμόνασ μαθητή/τριασ εγγεγραμμζνου/ησ ςτο 

Γυμνάςιο πρζπει να προςζλθει ςτη Διεφθυνςη του ςχολείου από τισ 

18 ωσ τισ 30 Ιουνίου 2018 και να δηλώςει ενυπογράφωσ ότι είναι 

νόμιμοσ κηδεμόνασ του/τησ μαθητή/τριασ (Υπεφκυνθ Διλωςθ του ν. 

1599/1986 (Α' 75) του κθδεμόνα τοφ/τισ μακθτι/τριασ ςτθν οποία να δθλώνεται θ 

νομιμότθτα τθσ άςκθςθσ τθσ κθδεμονίασ, ςφμφωνα με το άρκρο 13. Στθν ίδια Υπεφκυνθ 

Διλωςθ δθλώνεται θ αποδοχι τθσ θλεκτρονικισ ενθμζρωςθσ για ηθτιματα τθσ πορείασ 

φοίτθςθσ του/ τθσ μακθτι/τριασ, κακώσ και θ θλεκτρονικι διεφκυνςθ για τθν παραλαβι 

των θλεκτρονικών μθνυμάτων. Η Διλωςθ κα ςασ δοκεί ςτο Γυμνάςιο). 

2. Φωτοαντίγραφο δελτίου αςτυνομικήσ ταυτότητασ του/τησ 

μαθητή/τριασ ή Πιςτοποιητικό του Δήμου/Δημοτικήσ Ενότητασ ςτα 

Μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμζνοσ/η ο/η μαθητήσ/τρια, 

εφόςον δεν ζχει δελτίο αςτυνομικήσ ταυτότητασ.  

3. Μετά την ολοκλήρωςη τησ εγγραφήσ ςτην Α' τάξη 

Γυμναςίου, και το αργότερο μζχρι το τζλοσ Σεπτεμβρίου κατατίθεται 

ςτο ςχολείο το Ατομικό Δελτίο Υγείασ του Μαθητή, ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ τησ κοινήσ υπουργικήσ απόφαςησ Φ.6/304/75662/Γ1/15-

05-2014 (Β' 1296). 

 

********************************************************** 

Για την εγγραφή ςτισ τάξεισ Β΄ και Γ΄ Γυμναςίου οι 

ενδιαφερόμενοι/εσ καλοφνται, προκειμζνου να ολοκληρώςουν την 
εγγραφή τουσ, να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 



 

1. Κάθε κηδεμόνασ μαθητή/τριασ εγγεγραμμζνου/ησ ςτο 

Γυμνάςιο πρζπει να προςζλθει ςτη Διεφθυνςη του ςχολείου από τισ 12 

ωσ τισ 30 Ιουνίου 2018 και να δηλώςει ενυπογράφωσ ότι είναι 

νόμιμοσ κηδεμόνασ του/τησ μαθητή/τριασ (Υπεφκυνθ Διλωςθ του ν. 

1599/1986 (Α' 75) του κθδεμόνα τοφ/τισ μακθτι/τριασ ςτθν οποία να δθλώνεται θ 

νομιμότθτα τθσ άςκθςθσ τθσ κθδεμονίασ, ςφμφωνα με το άρκρο 13. Στθν ίδια Υπεφκυνθ 

Διλωςθ δθλώνεται θ αποδοχι τθσ θλεκτρονικισ ενθμζρωςθσ για ηθτιματα τθσ πορείασ 

φοίτθςθσ του/ τθσ μακθτι/τριασ, κακώσ και θ θλεκτρονικι διεφκυνςθ για τθν παραλαβι 

των θλεκτρονικών μθνυμάτων. Η Διλωςθ κα ςασ δοκεί ςτο Γυμνάςιο). 

2. Φωτοαντίγραφο δελτίου αςτυνομικήσ ταυτότητασ του/τησ 

μαθητή/τριασ ή Πιςτοποιητικό του Δήμου/Δημοτικήσ Ενότητασ ςτα 

Μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμζνοσ/η ο/η μαθητήσ/τρια, 

εφόςον δεν ζχει δελτίο αςτυνομικήσ ταυτότητασ.  

 

Παπακαλξύμε κατά τημ εγγπαφή σε ξοξιαδήοξτε τάνη 

μα οπξσκξμίσετε και έμα οακέτξ  

φωτξτυοικό χαπτί Α4 (80 γπαμμαπίωμ) 

με τξ ξμξματεοώμυμξ τξυ οαιδιξύ στη συσκευασία. 

 

Για τθν εγγραφι ςτο Λύκειο κα ενθμερώνεςτε από το ςχολείο που 

ζχετε δθλώςει ςτθν θλεκτρονικι εγγραφι. 

 



 

 

ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΤΠΕΝΘΤΜΙΗ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΗΔΕΜΟΝΙΑ ΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΡΙΩΝ: 

Σύμθωνα με ηο άπθπο 13 ηηρ ΥΑ/10645/ΓΔ4/23-01-18 ζσεηικά με ηην «Κηδεμονία 

ανηλίκων μαθηηών/ηπιών»: 

1) Κηδεμόναρ ηος/ηηρ μαθηηή/ηπιαρ, εθόζον είναι ανήλικορ/η, είναι ο παηέπαρ και 

η μηηέπα. Σε πεπίπηωζη πος ηος/ηηρ ανήλικος/ηρ μαθηηή/ηπιαρ αςηοί ελλείποςν ή 

κωλύονηαι από ηον νόμο, κηδεμόναρ ηος/ηηρ ανήλικος/ηρ μαθηηή/ηπιαρ είναι αςηόρ 

πος έσει ηην επιμέλεια ηος/ηηρ, ζύμθωνα με ηιρ διαηάξειρ ηος Αζηικού Κώδικα. 

2) Εάν ο, καηά ηην πποηγούμενη παπάγπαθο, κηδεμόναρ ηος/ηηρ μαθηηή/ηπιαρ δεν 

καηοικεί ζηην έδπα ηος ζσολείος, ανηιπποζωπεύεηαι από ενήλικο ππόζωπο ηο 

οποίο έσει εξοςζιοδοηήζει εγγπάθωρ και ηο οποίο καηοικεί ζηην έδπα ηος 

ζσολείος. 

3) Ο κηδεμόναρ έσει ηιρ ςποσπεώζειρ πος πποβλέπονηαι από ηην παπούζα 

ΥΑ/10645/ΓΔ4/23-01-18 και ιδίωρ από ηα άπθπα 9, 21 και 29. 

4) Κανένα ζηοισείο ηηρ ζσολικήρ καηάζηαζηρ ηος/ηηρ ανήλικος/ηρ μαθηηή/ηπιαρ 

δεν γνωζηοποιείηαι ή παπέσεηαι ζε άλλο ππόζωπο εκηόρ από ηον κηδεμόνα ηος/ηηρ 

ή ζε ππόζωπο πος έσει οπιζηεί από ηον κηδεμόνα. 

 

 

 

Από ηη Διεύθςνζη 


