
                  

    

      

 

 

 

 

 

 

 

 
        
        Αγ. Παρασκευή, 15-01-2018  

         Αρ. Πρωτ.: Φ.19.1/583 

 

 

 

 

 

  

 

Θέμα: «Κατάταξη αποφοίτων Δημοτικών Σχολείων στην Α΄ τάξη Γυμνασίου» 

  

 

Σας ενημερώνουμε ότι φέτος για πρώτη φορά η κατάταξη των μαθητών - αποφοίτων των 

Δημοτικών Σχολείων στα Γυμνάσια των Δήμων αρμοδιότητας της ΔΔΕ Β’ Αθήνας, για το 

σχολικό έτος 2018-2019, θα γίνει με καταχώριση των στοιχείων των μαθητών - 

αποφοίτων μέσω web εφαρμογής. Η εφαρμογή θα εμφανίζει αυτόματα το Γυμνάσιο 

τοποθέτησης του κάθε μαθητή, μόλις αναγραφεί η διεύθυνση κατοικίας του, σύμφωνα με 

την ισχύουσα απόφαση της ΔΔΕ.  

 

Παρακαλούμε να ενημερωθούν οι Διευθυντές/ντριες των Δημοτικών Σχολείων 

αρμοδιότητάς σας για να καταχωρίσουν τα στοιχεία των μαθητών – αποφοίτων.  

 

Η χωροταξική κατανομή των μαθητών θα γίνει βάσει της μόνιμης κατοικίας τους, η οποία 

θα αποδεικνύεται: 

α) με συμβολαιογραφική πράξη ιδιοκτησίας ή 

β) με ιδιωτικό συμφωνητικό ενοικίασης που έχει κατατεθεί ή καταχωρηθεί ηλεκτρονικά 

στην Εφορία ή 

γ) με στοιχεία που προκύπτουν από τη φορολογική δήλωση του γονέα-κηδεμόνα. 

 

Στην εφαρμογή θα έχουν πρόσβαση όλες οι Σχολικές Μονάδες της Δ.Π.Ε. Β' Αθήνας, μέσω 

της ιστοσελίδας της Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας (srv-dide-v-ath.att.sch.gr/divath), από τον σύνδεσμο 

«Χωροταξικό» στο μενού «Ιστοσελίδες Εφαρμογών». Η διαδικασία εισόδου στην 

εφαρμογή θα σας γνωστοποιηθεί σύντομα. Επίσης αναλυτικές οδηγίες θα παρέχονται από 

την ιστοσελίδα.  

  

Η web εφαρμογή θα ανοίξει στις 25-01-2018 και θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 09-02-

2018. Παρακαλούμε να ολοκληρωθεί η καταγραφή των μαθητών το αργότερο μέχρι την 

Παρασκευή 09-02-2018. Για τις αλλαγές που θα προκύπτουν στο μέλλον (εγγραφές από 

ιδιωτικά σχολεία, αλλαγή διεύθυνσης μόνιμης κατοικίας, κλπ), οι Διευθυντές/ντριες θα 

ενημερώνουν τη Διεύθυνσή σας. 
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Προς: 

Διεύθυνση Π/θμιας Εκπαίδευσης  

Β’ Αθήνας 

(Υπόψη Δ/ντή κ. Ανδρώνη) 

 

 

 

 



Οι απόφοιτοι των Ιδιωτικών Δημοτικών  εγγράφονται στα σχολεία της περιοχής κατοικίας 

τους, αν υπάρχει δυνατότητα, διαφορετικά εγγράφονται στο επόμενο πλησιέστερο σχολείο 

της μονίμου κατοικίας τους. 

Η αποστολή απολυτηρίων των αποφοίτων των Δημοτικών Σχολείων στα Γυμνάσια γίνεται 

υπηρεσιακά και σύμφωνα με τα ανωτέρω. Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 12 

του Π.Δ. 104/79 και την υπ΄ αριθμ. Γ2/1058/21-6-82 εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ, οι μαθητές 

εγγράφονται στο πλησιέστερο σχολείο της μονίμου κατοικίας τους. Αν όμως ο αριθμός των 

μαθητών είναι μεγάλος σε ένα σχολείο γίνεται μετακίνηση μαθητών στο επόμενο 

πλησιέστερο σχολείο,  το οποίο έχει μικρότερο αριθμό μαθητών . 

 

 

 

                              

 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
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