
Αρ. Μητρ. Μαθ.:__________  Σχολικό Έτος  2022 – 2023        Εγκρίνεται 

        Ο Διευθυντής 

Α Ι Τ Η Σ Η   Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ   Μ Α Θ Η Τ Η 
Στην Β΄ ΤΑΞΗ του 4ου Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. Σερρών 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ 

                 Επώνυμο:__________________________ 

                     Όνομα:__________________________ 

       Όνομα πατέρα:__________________________ 

  Επώνυμο πατέρα:__________________________ 

     Όνομα μητέρας:__________________________ 

Επώνυμο μητέρας:__________________________ 

Ημερομ. γέννησης:__________________________ 

    Τόπος γέννησης:__________________________ 

 Α.Δ.Τ./Ημερ. Εκδ.: __________________________ 

Αρ. Δημοτολογίου:__________________________ 

                    Α.Φ.Μ.:________________ (Αποζ. Μετ. Μαθ.) 

                 Α.Μ.Κ.Α.:__________________ (Προαιρετικά) 

   Δήμος Κατοικίας:__________________________ 

       Οδός/Αριθµός:__________________________ 

                          Τ.Κ.: __________________________ 

            Τηλ. Οικίας: __________________________ 

        Τηλ. Κιν.1/Τηλ. Κιν.2: ____________  / ____________ 

                   * email: __________________________ 

Συνημμένα υποβάλλω: 

1. Εκτύπωση Ηλεκτρονικής Δήλωσης e‐eggrafes 

2. Απολυτήριο Λυκείου ή Πτυχίο 

3. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας 

4. Πιστοποιητικό Γεννήσεως (εφόσον ΔΕΝ κατεβαίνει) 

5. Τέσσερις (4) έγχρωμες φωτογραφίες  

6. Φ/Α Βιβλιάριο Εργασίας & Εκτύπ. «Εργάνη» (Ανηλίκου) 

7. Γνωμοδότηση ΚΕ.Δ.Δ.Υ. 

8. Εισφορά Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων (2022‐23) 

Προαιρετικά 

9. Βεβαίωση Ανεργίας του ΟΑΕΔ 

10. Βεβαίωση Ασφαλιστικ. Ταμείου (Αυτοαπασχολούμενος) 

11. Βεβαίωση εργοδότη (Προαιρετικά) 

 

 

 

 

ΠΡΟΣ 
το 4ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. ΣΕΡΡΩΝ 

 

Σας παρακαλώ να με εγγράψετε στην 

Β΄ ΤΑΞΗ 
του 4ου Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. Σερρών και θα 
παρακολουθήσω τα μαθήματα του Τομέα: 

1. ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ 

2. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

3. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛ/ΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤ. 

4. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 

5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

6. ΥΓΕΙΑΣ ‐ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑΣ 
 
Θα παρακολουθήσω τα μαθήματα της Γενικής 

Παιδείας για απόκτηση Απολυτηρίου. 
 

Θα παρακολουθήσω Μόνο τα μαθήματα του 

παραπάνω Τομέα για απόκτηση Πτυχίου. 
 

Κατέχω τους παρακάτω Τίτλους Εισόδου: 

Απολυτήριο Γ.Ε.Λ.      , Τ.Ε.Λ.      , Ε.Π.Λ.      , ΕΠΑ.Λ.      

Πτυχίο:   Τ.Ε.Σ.,   Α΄Τ.Ε.Ε.,   Β΄Τ.Ε.Ε.,   ΕΠΑ.Σ.,  ΕΠΑ.Λ. 

 

Ειδικότητας: ________________________________ 
 

     Ανήλικος            Ενήλικος             Ρομά 

 

Σέρρες, ___ ‐ ___ ‐ 2022 

Ο/Η  ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ 

 

_______________________________________ 

(Υπογραφή) 
 

_______________________________________ 

(Ονοματεπώνυμο Ολογράφως) 

Ο Υπεύθυνος εκπαιδευτικός Εγγραφών 

Βεβαιώνεται ότι α) το Α.Δ.Υ.Μ. είναι πλήρως συμπληρωμένο ,           
β) έχουν κατατεθεί όλα τα δικαιολογητικά και                                  

γ) έχουν καταχωρηθεί όλα τα στοιχεία του μαθητή στο myschool  

 

_____________________________________Υπογραφή (Ολογράφως) 



 

  
 

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: 4ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. Σερρών 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης:   Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Α.Φ.Μ.:  

Τόπος Μόνιμης Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Τηλ. Οικίας:  Τηλ  Κιν.:  

Α.M.K.A.:  
Δ/νση Ηλεκτρονικού 
Ταχυδρομείου (Εmail): 

 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας: α) τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 
1599/1986 και β) τις σχετικές διατάξεις της Υ.Α.79942/ΓΔ4/ΦΕΚ 2005/τ Β’/31-05-2019, δηλώνω ότι: 
α) Κατέχω την νομιμότητα της άσκησης της κηδεμονίας μου ή του/της μαθητή/τριας, σύμφωνα με το άρθρο 13  
β) Αποδέχομαι την ηλεκτρονική ενημέρωση μου για ζητήματα της πορείας φοίτησης μου ή του/της μαθητή/τριας, καθώς και την 
παραλαβή των ηλεκτρονικών μηνυμάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση μου ή την αποστολή SMS στον αριθμό του τηλεφώνου μου. 
γ) Δεν φοιτώ σε Γενικό Λύκειο ή άλλο ΕΠΑ.Λ. ή σε σχολική μονάδα Ε.Α.Ε. ή σε 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 
δ) Δεν κατέχω Πτυχίο, ούτε οφείλω μαθήματα προς απόκτηση πτυχίου ίδιας ειδικότητας και επιπέδου με αυτό που επιθυμώ να 
αποκτήσω με την εγγραφή μου.  
ε) Κατέχω Πτυχίο ________ ειδικότητας ______________ και θα παρακολουθήσω τα μαθήματα του ΤΟΜΕΑ__________________ 
και τα μαθήματα ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ γιατί ΔΕΝ κατέχω Απολυτήριο Λυκείου, 
στ) Κατέχω Πτυχίο ________ ειδικότητας ______________ και θα παρακολουθήσω τα μαθήματα του ΤΟΜΕΑ_________________ 
και ΔΕΝ θα παρακολουθήσω τα μαθήματα ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ γιατί ΚΑΤΕΧΩ Απολυτήριο Λυκείου, 
ζ) Δεν κατέχω Απολυτήριο τίτλο σπουδών ούτε οφείλω μαθήματα προς απόκτηση Απολυτηρίου, προκειμένου να αποκτήσω 
Απολυτήριο και Πτυχίο Ειδικότητας του ν. 4386/2016 (Α’ 83). 
η) Κατέχω Απολυτήριο τίτλο σπουδών και δεν οφείλω μαθήματα προς απόκτηση Απολυτηρίου, προκειμένου να αποκτήσω 
Απολυτήριο και Πτυχίο Ειδικότητας του ν. 4386/2016 (Α’ 83). 
θ) Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις του/της  μαθητή/τριας  επιτρέπουν την συνέχιση της φοίτησής του/της στο Εσπερινό Σχολείο (4)   

 
          Σέρρες, ____/____/2022 

 
            Ο/Η Δηλ-ών/ούσα 

 
 
 
 

           (Υπογραφή και Ονοματεπώνυμο Ολογράφως) 
 

 (3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον 
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 

ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟ ΦΟΡΕΑ 
Από :……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Προς : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Σέρρες  .….. - …… - 2022 
ΣΦΡΑΓΙΔΑ      ΥΠΟΓΡΑΦΗ 


