
 

 

  

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια ηων ζηοιχείων που υποβάλλονηαι με αυηή ηη δήλωζη μπορεί να ελεγχθεί με βάζη ηο αρχείο άλλων υπηρεζιών (άρθρο 8 

παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

  

 

ΠΡΟ
(1)

: 1ο Πρότυπο Γυμνάσιο Ιλίου 

Ο – Η Όλνκα:  Δπώλπκν:  

Όλνκα θαη Δπώλπκν Παηέξα:   

Όλνκα θαη Δπώλπκν Μεηέξαο:  

Ηκεξνκελία γέλλεζεο
(2)

:   

Σόπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκόο Γειηίνπ Σαπηόηεηαο:  Σει:  

Σόπνο Καηνηθίαο:  Οδόο:  Αξηζ:  ΣΚ:  

Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax):  

Γ/λζε Ηιεθηξ. 
Σαρπδξνκείνπ 
(Δmail):  

 
 

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο 
(3)

, πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ 

Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη: ν/ε καζεηήο/ηξηα……………………………………….. πνπ θνηηά ζην ηκήκα …………, ηνπ 
νπνίνπ είκαη γνλέαο – θεδεκόλαο επηζπκεί λα ζπκκεηέρεη ζηνπο παξαθάησ νκίινπο (κέρξη 2 επηινγέο)  ή θαη ζην 
ηκήκα εληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο. Οη παξαθάησ επηινγέο ηαπηίδνληαη κε ηηο επηινγέο πνπ έρνπλ δεισζεί ζηελ 
αληίζηνηρε δηαδηθηπαθή θόξκα.  

 Γεκηνπξγία Φεθηδσηνύ  

 ε ζεαηξηθά κνλνπάηηα  

 Οκηινο αλάγλσζεο θαη δεκηνπξγηθήο γξαθήο"(παηρλίδηα δεκηνπξγηθήο γξαθήο 

 Αξραία Διιεληθή Μπζνινγία 

 Δηθαζηηθό Δξγαζηήξην - Μεγάια ¨Δξγα Σέρλεο κε απιά Τιηθά 

 Σαμίδη ζην ύκπαλ 

 Σα Γεξκαληθά αιιηώο    (Σάμεηο Α' θαη Β') 

 Μαζαίλσ Γαιιηθά''          (Σάμεηο Α΄θαη Β΄) 

 Crypto Math (Κξππηνγξαθία - Μαζεκαηηθά) 

 Όκηινο Ρνκπνηηθήο- Πξνγξακκαηηζκνύ 

 Όκηινο ξεηνξηθήο: ¨Η δύλακε ηνπ ιόγνπ¨  

 Σκήκα Δληζρπηηθήο Γηδαζθαιίαο Υεκείαο Β' θαη Γ' Γπκλαζίνπ 

 Σκεκα Δληζρπηηθεο Γηδαζθαιηαο Μαζεκαηηθώλ  Α Γπκλαζηνπ 

 
Ηκεξνκελία:        20 

 
Ο – Η Γει. 

 
 
 

(Τπνγξαθή) 

 
 

(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζύλεηαη ε αίηεζε. 



  

(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.  
(3) «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. Δάλ 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. 
(4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρώξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ όςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ δεινύληα ή ηελ 
δεινύζα.  
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Ο – Η Γει. 
 
 
 

(Τπνγξαθή) 
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