
 

 

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): 
2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ  

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. Τηλεομοιότυπου (Fax): 
 

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Ε-mail): 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 
1599/1986, δηλώνω ότι: 
 

Ι. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

Την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής/ ανανέωσης εγγραφής του/της μαθητή/τριας (τέκνου μου) 

……………………………………………………..………………………………….. για το σχολικό έτος 2022-2023, μέσω της εφαρμογής 

e-εγγραφές χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς μου κωδικούς TaxisNet,  υπέβαλλα εγώ ο/η 

……………………………………………………………….. (Όνομα κηδεμόνα - όπως αναγράφεται στο taxisnet) 

…………………………………………………………….…. (Επώνυμο κηδεμόνα- όπως αναγράφεται στο taxisnet) του 

………………….………..…………………………………...    (Πατρώνυμο κηδεμόνα). 

 

ΙI. ΚΗΔΕΜΟΝΙΑ – ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 

(ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΑΝΑΛΟΓΩΣ είτε το 1) είτε το 2) ) 

1) ασκώ νόμιμα και από κοινού με τον/την σύζυγό μου την κηδεμονία του μαθητή/της μαθήτριας: 

……….………………..………………..…………………………………………………………. που θα φοιτήσει στη(ν)  …….. Λυκείου 

κατά το σχολικό έτος 2022 – 2023. Ο έτερος γονέας/κηδεμόνας του παιδιού ονομάζεται 

…………………………………..………………………………………………….…………………. (ονοματεπώνυμο 2ου κηδεμόνα) του 

……………………….………….…………. (πατρώνυμο). 

2) ασκώ νόμιμα και κατ’  αποκλειστικότητα την κηδεμονία ή/και επιμέλεια του μαθητή/της μαθήτριας: 

……….………………..………………..…………………………………………………………. που θα φοιτήσει στη(ν) ….. Λυκείου 

κατά το σχολικό έτος 2022 – 2023. Ο έτερος γονέας/κηδεμόνας του παιδιού ονομάζεται 

…………………………………..………………………………………………….……. (ονοματεπώνυμο 2ου κηδεμόνα) του 

………….……………….…………. (πατρώνυμο) και 

(α) ▢  Είναι εν ζωή (β) ▢  Δεν είναι εν ζωή (γ) ▢  Είμαστε διαζευγμένοι. Ως προς τη γονική μέριμνα, ο έτερος γονέας: (i) ▢ 

διατηρεί τη γονική μέριμνα (ii) ▢ δεν διατηρεί τη γονική μέριμνα, σύμφωνα με σχετική δικαστική απόφαση. 

 

ΙΙI. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ 

Η ημερομηνία γέννησης του/της είναι: ... / ... / 20… 

Η διεύθυνση κατοικίας του/της μαθητή/τριας (τέκνου μου) είναι: ......................................................... ................................................... 

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) :  …………………………………………………………..................................................... 

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

…………………………………………………………


 

ΙV. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: 

Η ηλεκτρονική μου διεύθυνση (email) είναι: ……………………………………………………………………… 

- Στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση θα λαμβάνω όλες τις ενημερώσεις που αφορούν την πορεία φοίτησης του 

παιδιού μου (απουσίες, βαθμολογίες κ.λπ.) 

- Οι τηλεφωνικοί αριθμοί με τους οποίους μπορεί το σχολείο να επικοινωνεί μαζί μου είναι:  

Σταθερό οικίας:  ……………………………..…   Σταθερό εργασίας: ………………….…………. 

Κινητά τηλέφωνα:  Κηδεμόνας 1:  …………………….        Κηδεμόνας 2:   ………………………………….      

Άλλα τηλέφωνα επικοινωνίας: ……..……………………………..   και   ………………………………………….. 

- Η Ταχυδρομική μου διεύθυνση είναι: ………………………………………..……………….     Τ.Κ.: .……….……….  

- Μετά από κάθε τροποποίηση των παραπάνω στοιχείων θα ενημερώνω το σχολείο αμελλητί. 

- Έχω ενημερωθεί ότι η επίσημη ιστοσελίδα του Σχολείου, στην οποία σε καθημερινή σχεδόν βάση αναρτώνται πληροφορίες, 

είναι: https://blogs.sch.gr/2lykdram  

 

V. ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΥΠΕΡΒΛΗΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ: 

Δηλώνω ότι σε περίπτωση ανυπέρβλητης ανάγκης, επιτρέπω στο τέκνο μου να αποχωρεί από το χώρο του σχολείου:  

i. 10΄ νωρίτερα όποτε αυτό χρειαστεί για να προλάβει το αστικό λεωφορείο. Στην περίπτωση αυτή γνωρίζω ότι ο/η μαθητής/τρια 

θα λαμβάνει απουσία ,  η οποία δεν θα καταχωρίζεται στο απουσιολόγιο. 

ii. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση χρειαστεί και πάντα κατόπιν συνεννόησης με έναν εκ των δύο γονέων / κηδεμόνων εφόσον δε 

ρυθμίζεται κάτι διαφορετικό με δικαστική απόφαση.  

 (Κυκλώστε ανάλογα μία (1) ,  δύο (2) ή και καμία επιλογή) 

 

VI. ΧΟΡΗΓΗΣΗ Ή ΜΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΝΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ: 

(i) ▢ Επιθυμώ  (ii) ▢ Δεν επιθυμώ να χορηγείται στο παιδί μου η συνιστώμενη δοσολογία παρακεταμόλης (Depon), σε περίπτωση 

κεφαλαλγίας, κοιλιακού άλγους, πυρετικής κίνησης (πάνω από 37,5ο C), οδοντικού άλγους ή οποιουδήποτε άλλου είδους αδιαθεσίας. 

VII. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ Ή ΒΙΝΤΕΟ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: 

(i) ▢ Επιτρέπω  (ii) ▢ δεν επιτρέπω στον υπεύθυνο της ιστοσελίδας του σχολείου να αναρτά σ’ αυτήν υλικό που αφορά το τέκνο μου 

που φοιτά στη(ν) ……….. τάξη, σύμφωνα με την προϋπόθεση ότι δε θίγονται προσωπικά δεδομένα του παιδιού μου όπως, το όνομα, η 

διεύθυνση της οικίας μας, το τηλέφωνο επικοινωνίας (σταθερό ή κινητό), τα ενδιαφέροντα, επιδόσεις στο σχολείο, κ.ο.κ. σύμφωνα με την 

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 

 

VIII. ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ: 

- Δηλώνω επίσης ότι ο εγγραφόμενος μαθητής ή εγγραφόμενη μαθήτρια δεν φοιτά σε άλλο Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό 

Λύκειο ή σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οποιουδήποτε Υπουργείου ή σε σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή στο 

μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. ή σε Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ή αντίστοιχων 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού, σύμφωνα με την παράγραφο ΙΕ του άρθ.9 περί Διπλής Φοίτησης της υπ. αριθ. 

79942/ΓΔ4/21-05-2019 Υ.Α. 

- Δηλώνω τέλος ότι ο εγγραφόμενος μαθητής ή εγγραφόμενη μαθήτρια δεν είναι κάτοχος Απολυτηρίου Λυκείου.  

 
Ημερομηνία:      …..…/………/ 2022 

 
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 τ ιμωρείται 
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. 

https://blogs.sch.gr/2lykdram

