
Σελίδα 1 από 2 

Ππορ 2
Ο

 ΕΠΑΛ ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΗ  

ΑΙΣΗΗ ΕΓΓΡΑΦΗ 

Γ 
 

Ο/Η σπογγεγραμμέν__ _________________________________ ηοσ ________________ ποσ καηοικώ ζηη 

διεύθσνζη ______________________________________________________ είμαι νόμιμος κηδεμόνας η___ 

μαθηη__ __________________________________________________ ποσ διαμένει ζηην παραπάνω διεύθσνζη 

και αναλαμβάνω πλήρως ηην εσθύνη για ηην ηακηική θοίηηζη, διαγωγή και ηην πρόοδο ηοσ παιδιού μοσ. 

Επιθσμώ να εγγραθεί ζηην Γ ηάξη ηοσ ζτολείοσ για ηο ζτολικό έηος 2020 - 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ςνημμένα ςποβάλλω ηα παπακάηω δικαιολογηηικά: 

 Σίηλο εγγπαθήρ (Φωηνηππία Πηπρίνπ – Απνιπηεξίνπ γηα καζεηέο ηνπ ΔΠΑΛ πνπ επηζπκνύλ πηπρίν 
άιιεο  εηδηθόηεηαο ηνπ ίδηνπ ηνκέα θαη απνδεηθηηθό Β’ ηάμεο γηα λένπο καζεηέο πνπ εγγξάθνληαη γηα 
πξώηε θνξά ζην ζρνιείν καο 

 Φωηοηςπία ηαςηόηηηαρ Κεδεκόλα θαη Μαζεηή 

 Τπεύθςνη Δήλωζη ηος Ν. 1599/86 ηνπ θεδεκόλα πνπ λα δειώλεη όηη 

1. Ο/Η καζεηήο/ηξηα δελ έρεη εγγξαθεί ζε άιιν ζρνιείν  

2. Δπηηξέπεη ηελ ζπκκεηνρή ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο ζηνπο πεξηπάηνπο θαη ηηο εκεξήζηεο εθδξνκέο  

3. Δπηηξέπεη ηελ δηαρείξηζε – επεμεξγαζία ηωλ πξνζωπηθώλ δεδνκέλωλ ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο  

4.   Παξέιαβε ηνλ θαλνληζκό ηνπ ζρνιείνπ θαη ζπκθωλεί κε ηελ ηήξεζή ηνπ. 

Δκθαλίδεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ  2epal.gr                                                                                                                                                                                                               

 Απόδειξη ΔΕΗ/ΟΣΕ/ΕΤΑΘ γηα εμαθξίβωζε ηεο δηεύζπλζεο θαηνηθίαο 

 Ιαηπική γνωμάηεςζη γηα ζπκκεηνρή ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγωγήο (ΑΣΟΜΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ ΜΑΘΗΣΗ) 
αλ δελ ππάξρεη ζηνλ Αηνκηθό θάθειν ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο μέχρι 30/9/2020 

Σν έληππν δηαηίζεηαη ζηε ζειίδα ηνπ ζρνιείνπ 2epal.gr   

 4 Φωηογπαθίερ ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο 

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΑΣΟΜΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΜΑΘΗΣΗ 

Παηξώλπκν ___________________ Μεηξώλπκν _________________ Γέλνο _______________ 

Δπίζεην κεηέξαο_________________Σόπνο Γέλλεζεο __________________________________ 

Ηκεξ. Γέλλεζεο _______________  Αξ. Μεηξώνπ _____________  Τπεθνόηεηα _____________ 

     

ΠΡΟΘΕΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ 

Δπάγγεικα Παηέξα _____________________________ Σει. ζηαζεξό _____________________ 

Σει. θηλεηό γνλέα _________________ e-mail γονέα(ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΟ) ____________________________  

Σει. θηλεηό καζεηή ________________  

Γηεύζπλζε καζεηή /ηξηαο ______________________________________________________ 

 
Αν είναι διαθορεηική από ηη διεύθσνζη ηοσ κηδεμόνα 

Παηρώνσμο ηοσ κηδεμόνα 

Οδός καηοικίας ηοσ κηδεμόνα 

Ονομαηεπώνσμο γονέα ή κηδεμόνα 

Αριθμός Τατ. Κωδ. 

Ονομαηεπώνσμο ηοσ μαθηηή / μαθήηριας 



Σελίδα 2 από 2 

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΣΙΟ  γηα καζεζηαθέο δπζθνιίεο. (Σα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ζα 
πξνζθνκηζηνύλ από ηνλ ίδην ηνλ θεδεκόλα θαη όρη ην ζρνιείν πξνέιεπζεο)  

 

Μόνο για Αλλοδαπούς: 

1. Πιζηοποιηηικό Γεννήζεωρ ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο (Μεηαθραζμένο) 

2. Διαβαηήπιο ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο θαη ηνπ θεδεκόλα (Μεηαθραζμένο) 

3. Γένορ Μηηέπαρ ην νπνίν πηζηνπνηείηαη κε έγγξαθν ην νπνίν ην αλαγξάθεη (Πηζηνπνηεηηθό γέλλεζεο 
κεηέξαο ή πηζηνπνηεηηθό γάκνπ) (Μεηαθραζμένο) 

 

ΕΠΙΘΤΜΩ ΣΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΤ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΕΙ ΣΗΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ: 

ΣΟΜΔΑ ΓΔΩΠΟΝΙΑ, ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΣΡΟΦΗ 

Σερληθόο Αλζνθνκίαο θαη Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ 
 

Σερληθόο Σερλνινγίαο Σξνθίκωλ θαη Πνηώλ  
 

ΣΟΜΔΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Τπάιιεινο Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ 
 

Τπάιιεινο Οηθνλνκίαο θαη Γηνίθεζεο ζηνλ Σνπξηζκό  
 

 

ΣΟΜΔΑ ΤΓΔΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ 

Βνεζόο Ννζειεπηή  

Βνεζόο Ιαηξηθώλ – Βηνινγηθώλ Δξγαζηεξίωλ  

Βνεζόο Βξεθνλεπηνθόκωλ  

Βνεζόο Φπζηθνζεξαπεπηή  

Αηζζεηηθήο Σέρλεο  

Κνκκωηηθήο Σέρλεο  
 

 

Θεζζαλονίκη ___/___/2020 

 

Ο Γονέαρ ή Κηδεμόναρ  

Τπογπαθή: 

 

Ονομαηεπώνςμο: 

 
 

 Εκπαιδεςηικόρ ςπεύθςνορ για ηην καηαγπαθή 

ηων ζηοισείων εγγπαθήρ 

Τπογπαθή: 

 

Ονομαηεπώνςμο: 

 

Κλάδορ: 

 

Ειδικόηηηα: 

 
 

       Απιθμόρ Ππωηοκόλλος Εγγπαθήρ: 

 

 

Καηασώπηζη ζηο myschool  

Ημεπομηνία:       /     / 2020 


