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ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗ 

 
Αγαπητοί Γονείς,  

Σας ενημερώνουμε ότι τις Τετάρτη 4/5, Πέμπτη 5/5 και Παρασκευή 6/5 θα πραγματοποιηθεί, στον 

χώρο του σχολείου μας, η καθιερωμένη φωτογράφηση των παιδιών μας για το φετινό σχολικό έτος, με 
κόστος 10 ευρώ. Σας παρακαλούμε, λόγω του βεβιασμένου χρόνου που μας απομένει για την 
διαδικασία, να μας επιστρέψετε το έντυπο υπογεγραμμένο την Τετάρτη 4/5, για να μπορούμε να 
προχωρήσουμε στην φωτογράφιση του παιδιού σας. Επίσης, σας παρακαλούμε, αν το επιθυμείτε και 
αν μπορείτε, να προπληρώσετε το παραπάνω ποσό για να επισπεύσουμε και να ολοκληρώσουμε 
αισίως την διαδικασία. 

Σας παρακαλούμε να μας επιστρέψετε το παρόν έντυπο, δηλώνοντας την συναίνεση σας 
για την συμμετοχή του παιδιού σας, σημειώνοντας αν δίνετε σχετική άδεια:  
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ …………………………………………………………………………….. 
Τμήμα …………                                 ΔΕΝ ΔΙΝΩ ΑΔΕΙΑ   ………………     ΔΙΝΩ ΑΔΕΙΑ ……………… 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΓΟΝΕΑ:  
…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Για το Δ.Σ. του Συλλόγου 

      Η πρόεδρος                                                                                     Η γραμματέας 
     Ζορμπά Ανθή                                                                         Μπενάτου-Καζαδέη Ηλέκτρα 
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