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)
(1)

ΠΡΟ :
Ο – Η Όλνκα:

Επώλπκν:

Όλνκα θαη Επώλπκν Παηέξα:
Όλνκα θαη Επώλπκν Μεηέξαο:
Ηκεξνκελία γέλλεζεο(2):
Σόπνο Γέλλεζεο:
Αξηζκόο Δειηίνπ Σαπηόηεηαο:
Σόπνο Καηνηθίαο:

Σει:
Οδόο:

Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax):

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο
Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη:

Αξηζ:

ΣΚ:

Δ/λζε Ηιεθηξ.
Σαρπδξνκείνπ
(Εmail):

(3)

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

1.
ηα σο άλσ αλαγξαθόκελα αξηζκό ηειεθώλνπ θαη δ/λζε ειεθηξ. ηαρπδξνκείνπ (Εmail) επηζπκώ λα
ιακβάλσ νηαδήπνηε ελεκέξσζε αθνξά ην ηέθλν κνπ
…………………………………………………………………………… (ονομαηεπώνσμο μαθηηή/ηριας).
Η διεύθσνζη καηοικίας ηοσ/ηης μαθηηή/ηριας (ηέθλνπ κνπ) είλαη:

2.
ΟΔΟ:

Σ.Κ.
ΑΡ.

ΔΗΜΟ/ΠΟΛΗ:
ΝΟΜΟ
3.
Την ηλεκηρονική αίηηζη εγγραθής/ ανανέωζης εγγραθής ηοσ/ηης μαθηηή/ηριας (ηέθλνπ κνπ) γηα
ΓΕ.Λ./ ΕΠΑ.Λ. / Π.ΕΠΑ.Λ. γηα ην ζρνιηθό έηνο 2022-2023 κέζσ ηεο εθαξκνγήο e-εγγξαθέο ρξεζηκνπνηώληαο
ηνπο πξνζσπηθνύο κνπ/ηνπ θσδηθνύο TaxisNet (επιλέγεηαι ένα εκ ηων δύο πεδίων με √ και εάν πρόκειηαι για ηο α,
ζσμπληρώνεηαι ζτεηικά):
α.

ǡ ζα ππνβάισ εγώ ν/ε …………………………………….( Όλνκα θεδεκόλα - όπως αναγράθεηαι ζηο

taxisnet) ,……………………………………………………. (Επώλπκν θεδεκόλα- όπως αναγράθεηαι ζηο taxisnet)
ηνπ……………………..….. (Παηρώνσμο κηδεμόνα).

ǡ

β.
ζα ππνβάιεη ο έηερος κηδεμόνας. Μεηά ηελ αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ θαηαλνκήο ζηελ
εθαξκνγή e-εγγξαθέο σποτρεούμαι λα απνζηείισ Τπεύζπλε Δήισζε, κε ηελ νπνία ζα δειώλσ όηη ζπλαηλώ λα
θνηηήζεη ην ηέθλν καο/θεδεκνλεπόκελνο/ε ζηε ζρνιηθή κνλάδα πνπ έρεη θαηαλεκεζεί γηα ην ζρνιηθό έηνο 2022-23.
Σελ Τ.Δ. ζα ηελ απνζηείισ ζην ζρνιείν πνπ ζα θνηηήζεη ν/ ε καζεηήο/ηξηα ην ζρνι. έηνο 2022-23(4)
Ηκεξνκελία:

/

Ο – Η Δει.
(Τπνγξαθή)

/2022

(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. 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.
(4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρώξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ όςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ δεινύληα ή ηελ
δεινύζα.
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