
 
  

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): Τον κ Διευθυντή του 5ου  Δημοτικού Σχολείου Περάματος 

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 και αποδέχομαι ότι  κατά το Σχολικό Έτος 2020-2021: 

Το παιδί μου                                                                                                       μαθητής/τρια της                 Τάξης 

Το παιδί μου                                                                                                       μαθητής/τρια της                 Τάξης 

θα προσέρχεται στο  5ο Δημοτικό Σχολείο Περάματος στις 

Αποδέχομαι πως για δική μου εξυπηρέτηση και απαλάσσω την υπηρεσία και το προσωπικό του Σχολείου,  

ανωτέρω σχολείων από οποιαδήποτε ευθύνη ήθελε προκύψει από τη διαδικασία αυτή. το παιδί μου                                                                                                  μαθητής/τρια της              Τάξης 

 θα αποχωρεί μόνο του από το Σχολείο.                                   

Το παιδί μου θα αποχωρεί με συνοδεία.  

Θα αποχωρεί στις: 13:15μ.μ.                

ότι το παιδί μου θα παραλαμβάνουν από το Δημοτικό Σχολείο  οι κάτωθι: 

1.                                                                                       με τηλ.:                                 και Α.Δ.Τ.: 

2. .                                                                                     με τηλ.:                                  και Α.Δ.Τ.: 

3. .                                                                                     με τηλ.:                                  και Α.Δ.Τ.: 

Παρατήρηση: Σε περίπτωση που παραλάβει το παιδί μου άλλο πρόσωπο, εκτός των ανωτέρω, έχω υποχρέωση 

 να ενημερώσω από το πρωί το δάσκαλο της τάξης. 

Στοιχεία επικοινωνίας μαθητή/τριας: Τηλέφωνο σπιτιού: 

Τηλέφωνο πατέρα:                                                            Τηλέφωνο μητέρας: 

Εργασίας πατέρα:                                                              Εργασίας μητέρας: 

Τηλέφωνο γιαγιάς:                                                      Τηλέφωνο παππού: 

Άλλο: 

 
Ημερομηνία:      …….………./ 2020 

                                 Ο – Η Δηλ.                                          
 (Υπογραφή) 
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