
ΑΙΤΗΣΗ & 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

Α.Π.:……….. / 
………………………….

(Συμπληρώνονται από την υπηρεσία) 
 

ΑΜ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΙΔΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 

    

ΠΙΣΤ ΝΗΠ ΕΜΒ ΔΙΕΥΘ ΟΛΟΗΜ Α.Δ.Υ.Μ. 

      

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Παρακαλώ να εγγράψετε τ…..     γιο/κόρη μου στο Σχολείο σας. Δηλώνω ότι τα στοιχεία που υποβάλλω με 

την αίτηση εγγραφής του παιδιού μου είναι ακριβή, ότι γνωρίζω τις συνέπειες του νόμου περί ψευδούς 

δηλώσεως και ότι οποιαδήποτε μεταβολή υπάρξει κατά τη διάρκεια της φοίτησης του παιδιού μου θα την 

κάνω γνωστή στο Δ/ντή του Σχολείου. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΜΕΝΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 

ΕΠΙΘΕΤΟ  ΟΝΟΜΑ  

ΦΥΛΟ ΑΓΟΡΙ   ΚΟΡΙΤΣΙ   
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΓΕΝΝΗΣΗΣ 

… -… -
201…… 

ΤΟΠΟΣ 
ΓΕΝΝΗΣΗΣ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ / 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΗΤΡΩΟΥ 
ΑΡΡΕΝΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ 

(ΚΟΡΙΤΣΙΑ) 

…………………… 

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ 
ΑΡΡΕΝΩΝ 
(ΑΓΟΡΙΑ)  

……………………. 

ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ  Α.Μ.Κ.Α  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

…………………………………………………………………………………………………………. 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 
ΟΙΚΙΑΣ 

……………………. 

ΜΗΤΕΡΑΣ ΚΙΝΗΤΟ 

………………………. 

ΠΑΤΕΡΑ ΚΙΝΗΤΟ 

…………………….. 

ΑΛΛΟ:  

……………….. 

e-mail 

(Υποχρεωτική 
αναγραφή) 

   

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΤΕΡΑ   ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΕΡΑΣ 

ΕΠΙΘΕΤΟ  ΕΠΙΘΕΤΟ  

ΟΝΟΜΑ  ΟΝΟΜΑ  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ  

ΓΡΑΜΜ. 

ΓΝΩΣΕΙΣ 

 ΓΡΑΜΜ. 

ΓΝΩΣΕΙΣ 

 

ΑΡ. ΔΕΛΤ. 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 

 ΑΡ. ΔΕΛΤ. 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 

 

Συμπληρώστε τα στοιχεία με πεζά γράμματα και βάλτε «Χ» στις επιθυμητές επιλογές. 

Όλα τα στοιχεία είναι εμπιστευτικά 



ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Συμπληρώστε τα στοιχεία με πεζά γράμματα και κυκλώστε τις σωστές επιλογές. Όλα τα στοιχεία είναι 
εμπιστευτικά 

Έχει το παιδί αδερφό ή αδερφή που 

φοιτά τώρα στο σχολείο μας: 

 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

Είναι ο πατέρας εν ζωή; ΝΑΙ ΟΧΙ 

Είναι η μητέρα εν ζωή; 
ΝΑΙ ΟΧΙ 

Είναι οι γονείς σε διάσταση; 
ΝΑΙ ΟΧΙ 

Αν ΝΑΙ, υπάρχει εκκρεμότητα 
κηδεμονίας;*(1) 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

Αν ΝΑΙ, ποιος έχει την επιμέλεια;*(2) ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΗΤΕΡΑ 

Το παιδί θα φεύγει μόνο του από το 
σχολείο; 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

Αν ΟΧΙ, ποιος θα το συνοδεύει; 
(κυκλώστε σχετικά) 

Πατέρας   Μητέρα     Παππούς Γιαγιά    Αδελφός/-η   Άλλος 

Έχει το παιδί κάποιο χρόνιο 
πρόβλημα υγείας;*(3) 

 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

Αν ΝΑΙ, περιγράψτε το δίπλα: 
 

…………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………….. 

Έχει το παιδί διαγνωσμένη 
μαθησιακή δυσκολία;*(4) 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

Αν ΝΑΙ (αναφέρεται δίπλα το Φορέα 
που έχει κάνει τη διάγνωση, το είδος 

της και την ημερομηνία της) 

…………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………….. 
 
 
 

(1) (2) Αν θέματα που αφορούν την κηδεμονία, την επιμέλεια, την γονική μέριμνα είναι ρυθμισμένα με δικαστικές αποφάσεις, παρακαλούμε για την 

ενημέρωσή μας σχετικά. 

(3) (4) Αν υπάρχει κάποια ιατρική ή ιατροπαιδαγωγική γνωμάτευση διαπιστευμένου ιατροπαιδαγωγικού κέντρου που αφορά το παιδί, παρακαλούμε 

για την ενημέρωσή μας.  

(5) Αν  θέλετε  να  προσθέσετε   οτιδήποτε  νομίζετε  πως  πρέπει  να  γνωρίζει το σχολείο,   παρακαλούμε συμπληρώστε το παρακάτω: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

    Γαλάτσι, ………….., ……./  3 / 2021. 

(ονοματεπώνυμο – υπογραφή) 


