
 

      57ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ                                                                    ΑΘΗΝΑ, 18-06-2020   

 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

 

Για την εγγραφή των μαθητών/τριών στην Α΄ Τάξη Γυμνασίου, οι Κηδεμόνες θα πρέπει να 
προσκομίσουν έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2020, στο Γραφείο του Γυμνασίου τα παρακάτω 
έγγραφα:  

    1) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του ν. 1599/1986 (Α' 75) του Κηδεμόνα στην οποία δηλώνεται: 

α) η νομιμότητα της άσκησης κηδεμονίας-επιμέλειας του ανήλικου τέκνου (και σε περίπτωση 
διαζυγίου ή διάστασης, αν ο άλλος γονέας συνασκεί ή όχι τη γονική μέριμνα) 

 β) η αποδοχή της ηλεκτρονικής ενημέρωσης για ζητήματα της πορείας φοίτησης του 
μαθητή/τριας, καθώς και η ηλεκτρονική διεύθυνση για την παραλαβή  των ηλεκτρονικών 
μηνυμάτων ή ο αριθμός τηλεφώνου στο οποίο θα αποστέλλονται τα σύντομα μηνύματα (SMS) 

     2) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του ν. 1599/1986 (Α' 75) του Κηδεμόνα στην οποία δηλώνεται ο 
τρόπος αποχώρησης των μαθητών/τριών από το σχολείο κατά τη διάρκεια του ωρολογίου 
προγράμματος , αν παραστεί ανάγκη (π.χ. ασθένεια, οικογενειακοί λόγοι κ.λ.π.) 

3) ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

(ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Τα παραπάνω έντυπα είναι διαθέσιμα στις επόμενες σελίδες αλλά και στο 
Γραφείο του Σχολείου) 

     4) Από το ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ, μόνο το 
απόσπασμα με τα «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ» του κηδεμόνα (για την ηλεκτρονική 
εγγραφή των μαθητών/τριών) 

   5α) Για τους Μαθητές/τριες που έχουν ελληνική ιθαγένεια: 

 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΣΗΣ από το Δήμο/Δημοτική Ενότητα στα Μητρώα του 
οποίου είναι εγγεγραμμένος/η ο/η μαθητής/τρια  

   5β) Για τους Μαθητές/τριες που δεν έχουν ελληνική ιθαγένεια: 

 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ μεταφρασμένο και με 
σφραγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών 

 ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ ΜΗΤΕΡΑΣ 

 

                                                                                   Από τη Δ/νση του Σχολείου 

 



 
  

  

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)
:  

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2)
:   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ: Σταθερό: 

Κινητό: 

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 ότι: 
α) ασκώ νόμιμα την κηδεμονία-επιμέλεια του ανήλικου τέκνου μου ………………………………. 
………………….. , μαθητή/τριας της Α΄ Τάξης  

(σε περίπτωση διαζυγίου ή διάστασης: συνασκεί τη γονική μέριμνα  ο άλλος 
γονέας………………………………………………………………….……. ) 

β)αποδέχομαι την ηλεκτρονική ενημέρωση για ζητήματα της πορείας φοίτησης του/της παραπάνω 
μαθητή/τριας, μέσω της ηλεκτρονικής μου διεύθυνσης με ηλεκτρονικά μηνύματα ή μέσω του αριθμού 

του κινητού μου τηλεφώνου με μηνύματα (SMS).  

 
Ημερομηνία:      ……/......./2018 

 
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. 

 

 



 

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)
:  

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):  

 

*Σε περίπτωση που ο κηδεμόνας δε διαθέτει Α..Δ.Τ., σημειώνει Αρ. Διαβατηρίου 
 

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: 
 

ως κηδεμόνας τ....... μαθητ....     ………………………   …..……………………...... της …… τάξης, τμήμα ……, όταν 
παραστεί ανάγκη να αποχωρήσει από το σχολείο κατά τη διάρκεια του ωρολογίου προγράμματος(π.χ. ασθένεια, 
οικογενειακοί λόγοι κ.λ.π.) και αδυνατώ ο ίδιος να τον/την παραλάβω, επιτρέπω να αποχωρεί από το σχολείο χωρίς 
συνοδό και μετά από τηλεφωνική επικοινωνία σας μαζί μου. Εγκρίνω επίσης την χωρίς συνοδό αποχώρησή του, σε 
περίπτωση  έκτακτης τροποποίησης του προγράμματος. 
Διαφορετικα, μπορεί με δική μου ευθύνη να τ....   παραλαμβάνει από το σχολείο     
ο/η……………………..........................  ........................................................................... 
με Α.Δ.Τ.: ………………….., εκδ.Αρχή..........................ημ. Έκδ.                                                 
ή  Αρ. Διαβατηρίου: 

 
 

Ημερομηνία:      ……/......./2020 
 

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. 
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