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Σας γνωρίζουμε ότι ο Σύλλογος των καθηγητών του Σχολείου με την υπ’ αριθμ. 33η/7-11-
2017 πράξη του και σε εφαρμογή της 33120/ΓΔ/6-3-2017 Υ.Α. ενέκρινε την πραγματοποίηση
εκπαιδευτικού περιπάτου στη Βάρκιζα. Ο περίπατος θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 28-11-
2017 με ώρα αναχώρησης 8.30 π.μ. και επιστροφής 13.30 μ.μ. Η μετακίνηση θα γίνει με μι-
σθωμένα λεωφορεία και με κόστος ανά μαθητή 3 ευρώ. Οι μαθητές που δεν θα συμμετά-
σχουν στον περίπατο θα απασχοληθούν το ίδιο χρονικό διάστημα στο σχολείο. Θα συνο-
δεύσει όλο το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου.

Παρακαλούμε να συμπληρώσετε την υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής και να την προ-
σκομίσετε αυτοπροσώπως στη γραμματεία του σχολείου ή ο μαθητής/τρια με θεωρημένο
το γνήσιο της υπογραφής σας .

15-11-2017

Γονείς και κηδεμόνες

Εκπαιδευτικός περίπατος

Δ.Υ.



ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986)
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλ-

λων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1): 5ο Γ. Λ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

0 - 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):

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρ-
θρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

ως κηδεμόνας του μαθητή/τριας …………………………………. …………………………

του   …. τμήματος του 5ου ΓΕ.Λ. Ηλιούπολης επιτρέπω / δεν επιτρέπω (διαγράφουμε ανά-

λογα) τη συμμετοχή του γιου/κόρης μου στον εκπαιδευτικό περίπατο στις 28-11-2017 στη

Βάρκιζα.

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………(4)

Ημερομηνία:………............20......

Ο - Η Δηλ………..

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόµενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δηµόσιου τοµέα, που απευθύνεται η
αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) "Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δή-
λωση του άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκό-
πευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει
άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών."
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα
ή την δηλούσα.


