
 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
( άρθρο 8 Ν.1599/1986 ) 

 

 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 

6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι σύμφωνα με την ΥΑ με Αριθμό 10645/ΓΔ4 (ΦΕΚ 120 

Τευχος Β’ της 23-1-2018):   

 

1 )  Κηδεμόνας  του / της  μαθητ____  θα  είναι ο/η   ____________________________  

2 )  Αποδέχομαι την ηλεκτρονική ενημέρωση για ζητήματα της πορείας φοίτησης του/της 

μαθητή/τριας και η ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) για την παραλαβή των ηλεκτρονικών μηνυμάτων 

είναι ………………………@....................... ή ο αριθμός του τηλεφώνου στο οποίο θα αποστέλλονται 

τα SMS είναι ο 69………………………... 

       α)   Αποδέχομαι  β)   Δεν αποδέχομαι   

 

3 )  Ο/Η εγγραφόμενος/η μαθητής/τρια ________________________________________ 

δεν είναι εγγεγραμμένος/νη  σε  άλλο  ΕΠΑ.Λ. ή σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

οποιουδήποτε Υπουργείου ή σε σχολή της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή στο μεταλυκειακό έτος-τάξη 

μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. ή σε Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (I.E.Κ.)- ή αντίστοιχων 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού σύμφωνα με την παράγραφο ΙΣΤ περί Διπλής Φοίτησης. 

       α)   ΝΑΙ  β)   ΟΧΙ   

 

4 )  Ο/Η εγγραφόμενος/η μαθητής/τρια δεν κατέχει πτυχίο, ούτε οφείλει μαθήματα προς 

απόκτηση πτυχίου ίδιας ειδικότητας και επιπέδου με αυτό που επιθυμεί να αποκτήσει με την 

εγγραφή του/της. 

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 : 1ο  ΕΠΑ.Λ.  ΑΓΙΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

Ο – Η Όνομα :  Επώνυμο :  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα :  

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας :  

Ημερομηνία γέννησης :  

Τόπος Γέννησης :  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας :  Τηλ : Σταθ.                     Κιν. 

Τόπος Κατοικίας :  Οδός :  Αριθ :  ΤΚ :  

Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου   e-mail :  



       α)   ΝΑΙ  β)   ΟΧΙ   

 

5 )  Ο/Η εγγραφόμενος/η μαθητής/τρια δεν κατέχει απολυτήριο τίτλο σπουδών ούτε οφείλει 

μαθήματα προς απόκτηση απολυτηρίου, προκειμένου ο/η μαθητής/τρια να αποκτήσει Απολυτήριο 

και Πτυχίο Ειδικότητας του ν. 4386/2016 (Α' 83). 

       α)   ΝΑΙ  β)   ΟΧΙ   

6 )  Ο/Η εγγραφόμενος/η μαθητής/τρια κατέχει απολυτήριο τίτλο σπουδών ή οφείλει 

μαθήματα προς απόκτηση απολυτηρίου, προκειμένου ο/η μαθητής/τρια να αποκτήσει μόνο Πτυχίο 

Ειδικότητας του ν. 4386/2016 (Α' 83). 

       α)   ΝΑΙ  β)   ΟΧΙ   

7 )  Ο/Η εγγραφόμενος/η μαθητής/τρια στην  Α΄ ΤΑΞΗ θα  παρακολουθήσει  : Τρία (3) 

από τα παρακάτω μαθήματα Επιλογής: 

 Αγωγή Υγείας 

 Αρχές Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικής 

 Αρχές Μηχανολογίας 

 Αρχές Οικονομίας 

8)  Ο/Η εγγραφόμενος/η μαθητής/τρια στην  Β΄ ΤΑΞΗ θα  παρακολουθήσει τα μαθήματα 

του τομέα  : 

 Διοίκησης και Οικονομίας 

 Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού 

 Μηχανολογίας 

 Πληροφορικής 

 Υγείας Πρόνοιας - Ευεξίας  

9 )  Ο/Η εγγραφόμενος/η μαθητής/τρια στην  Γ΄ ΤΑΞΗ θα  παρακολουθήσει  τα 

μαθήματα της ειδικότητας: 

 Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών 

 Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων 

 Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού και Κλιματισμού 

 Τεχνικός Οχημάτων 

 Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής 

 Βοηθός Νοσηλευτή 

 Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων 

 

 Άγιος Δημήτριος  ___ / ___ / 2020 

 

         

 
Ο - Η   δηλ_____ 

 


