
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(άρκρο 8 Ν.1599/1986) 

 

 
 

Η ακρίβεια των ςτοιχείων που υποβάλλονται με αυτι τθ διλωςθ μπορεί να ελεγχκεί με βάςθ το αρχείο άλλων υπθρεςιϊν 
(άρκρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

 
 

ΠΡΟ(1):        Μουςικό χολείο Καςτοριάσ 

Ο – Η Όνομα:  Επϊνυμο:  

Όνομα και Επϊνυμο Πατζρα:  

Όνομα και Επϊνυμο Μθτζρασ:  

Ημερομθνία γζννθςθσ(2):  

Σόποσ Γζννθςθσ:  

Αρικμόσ Δελτίου Σαυτότθτασ:  Σθλζφωνα:  

Σόποσ Κατοικίασ:  Οδόσ:  Αρικ:  ΣΚ:  

Αρ. Σθλεομοιοτφπου (Fax):  
Δ/νςθ Ηλεκτρ. 
Σαχυδρομείου (Εmail): 

 

 

Με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ κυρϊςεισ (3), που προβλζπονται από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του άρκρου 22 
του Ν. 1599/1986, δθλϊνω: 
Α) ότι ζχω τθ νομιμότθτα τθσ άςκθςθσ τθσ κθδεμονίασ του/τθσ ανθλίκου μακθτι/τριασ, τον οποίο εγγράφω ςτο 
Μουςικό χολείο Καςτοριάσ. 
Β) ότι αποδζχομαι τθν θλεκτρονικι ενθμζρωςθ για ηθτιματα τθσ πορείασ φοίτθςθσ του/τθσ μακθτι/τριασ, κακϊσ και 

δθλϊνω ανωτζρω τθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ για τθν παραλαβι των θλεκτρονικϊν μθνυμάτων ι τον αρικμό του 
τθλεφϊνου ςτο οποίο κα αποςτζλλονται τα SMS. 
Γ) Γνωρίηω ότι βάςει τθσ εγκυκλίου Φ.13

α
/80125/Δ4/21-5-2019, αρκ.11 του ΤΠΠΕΘ, ςτα ζντυπα και ςτουσ τίτλουσ που 

εκδίδονται από το ςχολείο αναγράφονται μόνο τα ςτοιχεία τθσ ταυτότθτασ ι του πιςτοποιθτικοφ γζννθςθσ, αλλά ζχω 
το δικαίωμα να ηθτιςω και επικυμϊ να εμφανίηονται επιπλζον τα εξισ προςωπικά δεδομζνα: 
 
α)………………………………….…………………., β)……………..……….……….………………………., γ)………….…….………………………………………. 

 
Ημερομθνία: ……./……../20…….. 

 
Ο – Η Δθλ………... 

 
 
 
 

 
 
 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτθ ι Αρχι ι θ Τπθρεςία του δθμόςιου τομζα, που απευκφνεται θ αίτθςθ. 
(2) Αναγράφεται ολογράφωσ. 

(Τπογραφι)

(3) «Όποιοσ εν γνϊςει του δθλϊνει ψευδι γεγονότα ι αρνείται ι αποκρφπτει τα αλθκινά με ζγγραφθ υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 
8 τιμωρείται με φυλάκιςθ τουλάχιςτον τριϊν μθνϊν. Εάν ο υπαίτιοσ αυτϊν των πράξεων ςκόπευε να προςπορίςει ςτον εαυτόν του ι 
ςε άλλον περιουςιακό όφελοσ βλάπτοντασ τρίτον ι ςκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάκειρξθ μζχρι 10 ετϊν. 

(4) ε περίπτωςθ ανεπάρκειασ χϊρου θ διλωςθ ςυνεχίηεται ςτθν πίςω όψθ τθσ και υπογράφεται από τον δθλοφντα ι τθν δθλοφςα. 


