
 
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: 

  

1. 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 είμαι κηδεμόνας του/της 
μαθητή/τριας………………………………………………………………………………………………………………………ΤΜΗΜΑ……………………………. 

2. Δηλώνω ότι τα παρακάτω στοιχεία είναι αληθή 

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΕΡΑΣ 

ΕΠΩΝΥΜΟ   

ΟΝΟΜΑ   

ΣΤΑΘΕΡΟ   

ΣΤΑΘΕΡΟ   

ΚΙΝΗΤΟ   

ΚΙΝΗΤΟ   

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ   

EMAIL   

 

3. Δηλώνω ότι επιθυμώ   να λαμβάνω ειδοποιήσεις  για το μαθητή/τρια με τον παρακάτω τρόπο 

(συμπληρώστε με σειρά προτεραιότητας)   

επιλέξτε ποια επιθυμείται 
α) Sms……………………  β) email……… γ) τηλεφωνική κλήση σε σταθερό…….. δ)Ταχυδρομική επιστολή……… 

                                                                                                                                         Ημερομηνία:  

  
Ο – Η Δηλ.         

  
  
  

(Υπογραφή)      



ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 
 

Αγαπητοί γονείς, 
  

 Σύμφωνα με τη νέα Υπουργική Απόφαση με αρ. πρωτ. 10645/ΓΔ4/22-1-2018 (Β΄ 120) 

(Άρθρα 27, 28, 29) καταργείται η διάκριση των απουσιών σε δικαιολογημένες και 

αδικαιολόγητες (δηλαδή δεν υπάρχουν πλέον δικαιολογημένες απουσίες αλλά 

λαμβάνεται υπόψη μόνο το σύνολο των απουσιών το οποίο είναι 114). Από το τρέχον 

διδακτικό έτος επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή, εφόσον το σύνολο των 

απουσιών του δεν υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114). Εάν τις υπερβαίνει, η 

φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής και ο μαθητής είναι υποχρεωμένος να επαναλάβει 

τη φοίτησή του στην ίδια τάξη.  

Eιδικά για το σχολικό έτος 2017-18, μπορεί να χαρακτηριστεί επαρκής και η φοίτηση 

μαθητή που πραγματοποίησε έως 164 απουσίες, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά τα 

εξής : α) για τις παραπάνω από τις 114 έχει προσκομίσει δικαιολογητικά από  γιατρό 

που βεβαιώνουν την ασθένεια, β) ο Γενικός Μέσος Όρος της προφορικής βαθμολογίας, 

που προκύπτει από το άθροισμα των μέσων όρων των δύο τετραμηνιαίων βαθμών 

διαιρούμενο με τον αριθμό των διδασκόμενων μαθημάτων, είναι δεκαπέντε πλήρες και 

γ) δεν έχει κάνει χρήση της μη προσμέτρησης απουσιών του άρθρου 24 παρ. 2 και 3 

(Άρθρο 28).  

Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή που απουσίασε από το σχολείο οφείλει να γνωστοποιεί 

τους λόγους της απουσίας τηλεφωνικά. Ο υπεύθυνος καθηγητής κάθε τμήματος 

οφείλει να ενημερώνει τους κηδεμόνες για την απουσία των μαθητών με το μέσο το 

οποίο θα δηλώσει στην παραπάτω φόρμα δηλ. (ή με sms ή με email ή με σταθερό 

τηλέφωνο ή με ταχυδρομική επιστολή).  


