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 ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΟΡΩΠΙΟΤ 

 

Γιαδικαζίερ και ολοκλήπωζη εγγπαθών μαθηηών/ηπιών ζηο ζσολείο 

μαρ για ηη ζσολική σπονιά 2020-21 
 

Αγαπεηνί γνλείο – θεδεκόλεο, 

Σαο ελεκεξώλνπκε όηη ζύκθωλα κε ην άξζξν 9 ηεο Υ.Α. 7994/ΓΓ4 (ΦΔΚ 2005, η.Β΄- 

31-05-2019), γηα ηελ ολοκλήπωζη ηων εγγπαθών ηωλ καζεηώλ καο γηα ην ζρνιηθό 

έηνο 2020-2021, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεηε ζην ζρνιείν από ηην Σπίηη 1 

επηεμβπίος 2020 έωρ και  ηην Παπαζκεςή 11 επηεμβπίος 2020 ηα παξαθάηω 

δηθαηνινγεηηθά: ( ν ηξόπνο ζα θνηλνπνηεζεί κε λεώηεξε αλαθνίλωζε). 

Α. Για ηην ολοκλήπωζη εγγπαθών μαθηηών ηηρ Α΄ ηάξηρ 

1. Απολςηήπιο Γημοηικού, εθόζνλ απηό δελ έρεη δηαβηβαζηεί 

ππεξεζηαθά. 

2. Σε πεξίπηωζε πνπ ν καζεηήο/ηξηα είλαη αλήιηθνο/ε, Τπεύθςνη 

Γήλωζη ηνπ λ.1599/1986 (Α’ 75) ηνπ θεδεκόλα ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο ζηελ 

νπνία λα δειώλεηαη ε λνκηκόηεηα ηεο άζθεζεο ηεο θεδεκνλίαο, ζύκθωλα κε 

ην άξζξν 13, εθηόο εάλ έρεη ήδε ππνβάιεη δήιωζε θεδεκνλίαο θαηά ηελ 

εγγξαθή ηνλ Ινύλην. Σύκθωλα κε ην άξζξν 13 Υ.Α. Υ.Α. 7994/ΓΓ4 (ΦΔΚ 

2005, η.Β΄- 31-05-2019) θεδεκόλαο είλαη ν παηέξαο θαη ε κεηέξα εθηόο αλ 

έρεη    νξηζηεί λνκίκωο αιιηώο από δηθαζηηθή αξρή νπόηε θαη ππνρξενύηαη λα 

πξνζθνκίζεη ηελ ζρεηηθή απόθαζε. Σηελ ίδηα Υπεύζπλε Γήιωζε δειώλεηαη ε 

απνδνρή  ηεο ειεθηξνληθήο ελεκέξωζεο γηα δεηήκαηα ηεο πνξείαο θνίηεζεο 

ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο, θαζώο θαη ε ειεθηξνληθή δηεύζπλζε γηα ηελ παξαιαβή 

ηωλ ειεθηξνληθώλ κελπκάηωλ ή (θαη) ν αξηζκόο ηνπ ηειεθώλνπ  ζην νπνίν ζα 

απνζηέιινληαη ηα ζύληνκα κελύκαηα (SMS). 

3. Πιζηοποιηηικό ηος Γήμος/Γεκνηηθήο Δλόηεηαο ζηα Μεηξώα ηνπ 

νπνίνπ είλαη εγγεγξακκέλνο/ε ν/ε καζεηήο/ηξηα θαη Φωηοανηίγπαθο δεληίος 

αζηςνομικήρ ηαςηόηηηαρ ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο, εθόζνλ έρεη εθδνζεί. 

4.  Γηα ηνπο καζεηέο ηωλ νπνίωλ ε ηζαγέλεηα – ππεθνόηεηά ηνπο δελ είλαη 

Διιεληθή  απαηηείηαη πξόζθαην πιζηοποιηηικό οικογενειακήρ καηάζηαζηρ 

μεηαθπαζμένο από ηο Τποςπγείο Δξωηεπικώλ. 

5. Μεηά ηελ νινθιήξωζε ηεο εγγξαθήο ζηελ Α΄ηάμε Γπκλαζίνπ θαη ην 

αξγόηεξν κέρξη ην ηέινο Σεπηεκβξίνπ θαηαηίζεηαη ζην ζρνιείν ην Αηομικό 

http://gym-vasil.lef.sch.gr/wordpress/wp-content/uploads/2018/01/10645-%CE%944-%CE%A6%CE%95%CE%9A-120-%CE%92-23-1-18.pdf
http://gym-vasil.lef.sch.gr/wordpress/wp-content/uploads/2018/01/10645-%CE%944-%CE%A6%CE%95%CE%9A-120-%CE%92-23-1-18.pdf
http://gym-vasil.lef.sch.gr/wordpress/wp-content/uploads/2018/01/10645-%CE%944-%CE%A6%CE%95%CE%9A-120-%CE%92-23-1-18.pdf
http://gym-vasil.lef.sch.gr/wordpress/wp-content/uploads/2018/01/10645-%CE%944-%CE%A6%CE%95%CE%9A-120-%CE%92-23-1-18.pdf


Γεληίο Τγείαρ ηος Μαθηηή, ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θνηλήο 

ππνπξγηθήο απόθαζεο Φ.6/304/75662/Γ1/15-05-2014(Β΄1296). 

 

           Β.  Για ηιρ ςπόλοιπερ ηάξειρ  

1. Κάζε θεδεκόλαο καζεηή/ηξηαο εγγεγξακκέλνπ/εο ζην  Γπκλάζην πξέπεη λα 

πξνζέιζεη ζηε Γηεύζπλζε ηνπ ζρνιείνπ ηηο ίδηεο εκεξνκελίεο  θαη λα δειώζεη 

ελππνγξάθωο όηη είλαη λόκηκνο θεδεκόλαο ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο. Σηελ ίδηα 

δήιωζε δειώλεηαη ε απνδνρή  ηεο ειεθηξνληθήο ελεκέξωζεο γηα δεηήκαηα 

ηεο πνξείαο θνίηεζεο ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο, θαζώο θαη ε ειεθηξνληθή 

δηεύζπλζε γηα ηελ παξαιαβή ηωλ ειεθηξνληθώλ κελπκάηωλ ή (θαη) ν αξηζκόο 

ηνπ ηειεθώλνπ  ζην νπνίν ζα απνζηέιινληαη ηα ζύληνκα κελύκαηα (SMS). 

 

 

ημείωζη: Οη θεδεκόλεο πξέπεη λα έρνπλ καδί ηνπο ηελ αζηπλνκηθή ηνπο ηαπηόηεηα 

ή δηαβαηήξην. 

 

                                                                                                Η Διευθφντρια 

                                                                                               Ιωάννα Μπιςιώτη 


