
 

 

  

 

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): το 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΥΛΑΣ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ: ΚΙΝΗΤΟ:…………………………………………………...….. 

ΣΤΑΘΕΡΟ:……………………………………………...…….. 

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Επάγγελμα:  
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. Είμαι νόμιμος/η  κηδεμόνας του μαθητή/ της μαθήτριας…………………………………….......…………………….. 

……………………………………………………της Α΄ τάξης. Επιθυμώ να οριστώ ως 1ος κηδεμόνας και να 

ενημερώνομαι για τις απουσίες του παιδιού μου και για άλλα θέματα φοίτησης και σχολείου στη διεύθυνση του 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στα τηλέφωνα που δηλώνω παραπάνω.  

2. Ως 2ος κηδεμόνας ορίζεται ο/η…………………………………………………………………………………………….. 

Σχέση με το μαθητή/τη μαθήτρια:………………………Επάγγελμα:……………………………………………….. 

Τηλ: κινητό………………………………….Email:………………………………………………………………………. 

3. Σε περίπτωση μεγάλης ή έκτακτης ανάγκης και υπό την προϋπόθεση ότι εμείς οι γονείς αδυνατούμε οι ίδιοι να 

παραλάβουμε το παιδί μας από το σχολείο, σας δίνουμε 2 εφεδρικά πρόσωπα, τα οποία θα παραλάβουν , 

στην περίπτωση αυτή, το παιδί μας. 

1)……………………………………………………………………  ιδιότητα:…………………………………. 

  Κινητό τηλέφωνο:……………………………………………………… 

2)……………………………………………………………………  ιδιότητα:…………………………………. 

  Κινητό τηλέφωνο:……………………………………………………… 

4. Σε περίπτωση αλλαγής των στοιχείων επικοινωνίας θα ενημερώσω ΑΜΕΣΑ το σχολείο. 

5. Επειδή, δεν είναι δυνατόν κάθε φορά που υπάρχει μετακίνηση με λεωφορείο να φέρνω στο σχολείο 

αυτοπροσώπως τη σχετική Υπεύθυνη Δήλωση, λόγω των αυξημένων υποχρεώσεών μου, εξουσιοδοτώ το 

παιδί μου να προσκομίζει στο σχολείο την υπογεγραμμένη ΥΔ αντί εμού. Η εξουσιοδότηση ισχύει για όλα τα 

χρόνια φοίτησης του παιδιού μου στο σχολείο. 

6. Σε περιπτώσεις μη κανονικής λειτουργίας του σχολείου ( π.χ. λόγω απουσίας εκπαιδευτικού, απεργίας, 

στάσης εργασίας), κατά τις οποίες οι μαθητές ενδέχεται να σχολάσουν νωρίτερα από ότι ορίζεται στο 



  

πρόγραμμα, 

επιτρέπω στο γιο/ στην κόρη μου να επιστρέφει μόνος/ μόνη στο σπίτι νωρίτερα. 

δεν επιτρέπω στο γιο/ στην κόρη μου να επιστρέφει μόνος/ μόνη στο σπίτι νωρίτερα. 

7. Σχετικά με ομαδικές φωτογραφίες ή βίντεο από σχολικές δράσεις (π.χ. σχολικές γιορτές) όπου απεικονίζεται το 

παιδί μου, 

επιτρέπω τη δημοσίευσή τους στην σχολική ιστοσελίδα. 

δεν επιτρέπω τη δημοσίευσή τους στην σχολική ιστοσελίδα. 

8. Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους οι μαθητές/οι μαθήτριες εκπονούν πολλές ατομικές ή και ομαδικές 

εργασίες στο πλαίσιο του κάθε μαθήματος. 

Επιτρέπω τη δημοσίευσή τους στην σχολική ιστοσελίδα. 

Δεν επιτρέπω τη δημοσίευσή τους στην σχολική ιστοσελίδα. 

9. Καθώς η παρέλαση για τα σχολεία είναι υποχρεωτική και για τους μαθητές τιμητική πράξη, σε περίπτωση που 

ο γιος/ η κόρη μου επιθυμεί και επιλεγεί να συμμετάσχει στην παρέλαση, 

επιτρέπω στο παιδί μου 

δεν επιτρέπω στο παιδί μου  

να λάβει μέρος στην παρέλαση, αλλά και στις πρόβες για την παρέλαση. 

10. Με δεδομένο ότι οι αθλητικές δραστηριότητες είναι σημαντικό κομμάτι της ζωής του σχολείου, σε περίπτωση 

που ο γιος/ η κόρη μου επιθυμεί και επιλεγεί μέλος των αθλητικών ομάδων του σχολείου, 

επιτρέπω στο παιδί μου 

δεν επιτρέπω στο παιδί μου  

να λάβει μέρος στις προπονήσεις, στους αγώνες και στις σχετικές μετακινήσεις των αθλητικών ομάδων του 

σχολείου. 

11. Σχετικά με τη βράβευση του παιδιού μου σε μαθητικούς αγώνες και διαγωνισμούς  

Επιτρέπω τη δημοσίευσή της στην σχολική ιστοσελίδα. 

Δεν επιτρέπω τη δημοσίευσή της στην σχολική ιστοσελίδα. 

12.     Συναινώ 

    Δεν συναινώ  

στη χρήση των προσωπικών μου στοιχείων επικοινωνίας ( τηλέφωνο, email ) από το Σύλλογο Γονέων & 
Κηδεμόνων του σχολείου για την ενημέρωσή μου για θέματα που αφορούν τη σχολική ζωή του παιδιού μου. 

 

Τα παραπάνω ισχύουν για όλα τα χρόνια φοίτησης του γιου/ της κόρης μου στο 1ο Γυμνάσιο Βούλας. 
Σε περίπτωση που επιθυμώ αλλαγή του/των παραπάνω , θα καταθέσω στο σχολείο νέα υπεύθυνη 
δήλωση. 

 

 
Ημερομηνία:            /           / 2022 

 
                                                                                                                                                                                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.Download from Diorismos.gr 
  



  

 


