
ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 
(άπθπο 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) 

ΠΡΟ: Σον Δηεπζυληή ηνπ 9νπ Γπκλαζίνπ Αθηνών

Ο – Η Όλνκα: Επώλπκν: 

Όλνκα θαη Επώλπκν Παηέξα: 

Όλνκα θαη Επώλπκν Μεηέξαο: 

Ηκεξνκελία γέλλεζεο
(1)

: 

Σόπνο Γέλλεζεο: 

Αξηζκόο Δειηίνπ Σαπηόηεηαο: Σει: 

Σόπνο Καηνηθίαο: Οδόο: Αξηζ: ΣΚ: 

Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax): 

Δ/λζε Ηιεθηξ. 
Σαρπδξνκείνπ 
(Εmail): 

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο
(2)

, πνπ πξνβιέπνληαη από ηεο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ 
Ν. 1599/1986, δηλώνω: κηδεμόναρ ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο _______________________________________________ 

κε Όλνκα Παηέξα _______________________ θαη Όλνκα Μεηέξαο _______________________ πνπ εγγξάθεηαη 

ζηην Α΄ Σάξη ηος 9ος
 Γςμναζίος Αθηνών κε εκεξνκελία γέλλεζεο (καζεηή/ηξηαο) :____/____/____ θαη 

Α.Μ.Κ.Α.:_________________________ .                                                                                                             

Στοιτεία επικοινωνίας μαθητή/τριας: 

ΚΑΣΟΙΚΙΑ: Οδόο: _______________________________________________ Αξηζκόο: _______ Σ.Κ.:__________ 

Δήκνο: ______________________________ Σειέθσλν Κηλεηό καζεηνύ/ηξηαο: ______________________________ 

Email καζεηνύ/ηξηαο (Παλειιήλην ρνιηθό Δίθηπν): ____________________________________________________ 

Στοιτεία επικοινωνίας Πρώτοσ Κηδεμόνα: (είναι ο κηδεμόναρ πος δηλώνει ηον μαθηηή/ηπια ζηην θοπολογική ηος μεπίδα – 

taxis.net)

ΚΑΣΟΙΚΙΑ: Οδόο: _______________________________________________ Αξηζκόο: _______ Σ.Κ.:__________ 

Δήκνο: ______________________________ Σειέθσλα (νηθίαο): ________________ (θηλεηό): _________________ 

Πποζωπική Ηλεκηπονική Διεύθςνζη: _____________________________________________________________   (ζ ε  α ς η ή  η η ν  δ ι ε ύ θς νζ η  θα  γ ί νε ηα ι  η  ηλ ε κ ηπ ο ν ι κ ή  ε νη μέ π ωζ η  α π ό  η ο  ζ σ ο λ ε ίο )  

ΕΡΓΑΙΑ: ( Επάγγεικα _______________________________________________________________________ ) 
Οδόο:______________________________ Αξηζκόο: _______ Σ.Κ.: _________  Δήκνο: _____________________ 

Σει. εξγαζίαο: ______________ Φαμ εξγαζίαο:  _______________ Email Εξγαζίαο: _________________________ 

Στοιτεία επικοινωνίας Δεύτεροσ Κηδεμόνα: 

ΚΑΣΟΙΚΙΑ: Οδόο: ______________________________________________ Αξηζκόο: _______ Σ.Κ.:__________  

Δήκνο: ______________________________ Σειέθσλα (νηθίαο): ________________ (θηλεηό): _________________ 

Πξνζσπηθή Ηιεθηξνληθή Δηεύζπλζε: _______________________________________________________________ 

ΕΡΓΑΙΑ: ( Επάγγεικα: _______________________________________________________________________ ) 

Οδόο:______________________________ Αξηζκόο: _______ Σ.Κ.: _________  Δήκνο: _____________________ 

Σει. εξγαζίαο: _______________ Φαμ εξγαζίαο:  _______________ Email Εξγαζίαο: ________________________ 

Ηκεξνκελία:      /     /2021 

Ο/Η  Δειώλ/νύζα 

(1) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.
(2) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ
άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Εάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ
εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ.


