
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ ΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ                        

         Αγαπητοί γονείς, 
 

      Σας ενημερώνουμε ότι για  την κατανομή των μαθητών  της ΣΤ΄ τάξης στα Γυμνάσια για το σχολικό                  
έτος 2021-2022, απαιτείται να συμπληρώσετε και να προσκομίσετε στο σχολείο την Υπεύθυνη Δήλωση 
διεύθυνσης της κατοικίας του μαθητή/τριας επισυνάπτοντας το παραστατικό απόδειξης αυτής. 
      Η προσκόμιση της Υπεύθυνης Δήλωσης και του παραστατικού μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά με mail ή 
καταθέτοντάς την στο σχολείο (κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας) έως 30 Νοεμβρίου 2020. Εάν δοθεί 
παράταση  λόγω της αναστολής λειτουργίας των σχολείων  θα σας ενημερώσουμε. 

Μερικές πληροφορίες & οδηγίες: 
 

Η εγγραφή όλων των απόφοιτων μαθητών στην Α΄ Γυμνασίου γίνεται βάσει της 
διεύθυνσης κατοικίας που ανήκει χωροταξικά ο/η μαθητής/τρια. 

Διαφοροποιήσεις/Εξαιρέσεις: 

  Οι μαθητές των οποίων τα αδέρφια φοιτούν κατά το σχολικό έτος 2020-2021 στις 

τάξεις του Γυμνασίου θα τοποθετηθούν αυτόματα και αυτοδίκαια στο Γυμνάσιο 

όπου φοιτά ο/η αδερφός/-φή τους, μόνο εφόσον οι κηδεμόνες το επιθυμούν και 
το επιλέξουν στο αντίστοιχο πεδίο της Υπεύθυνης Δήλωσης προσκομίζοντας μια 

βεβαίωση φοίτησης του μεγαλύτερου παιδιού. 

  Οι μαθητές των οποίων τα αδέρφια φοιτούν κατά το σχολικό έτος 2020-2021 στην 
Α’ ή Β΄ Λυκείου θα τοποθετηθούν αυτόματα και αυτοδίκαια στο συστεγαζόμενο με 
το Λύκειο Γυμνάσιο όπου φοιτά ο/η αδερφός/-φή τους, μόνο εφόσον οι κηδεμόνες 
το επιθυμούν και το επιλέξουν στο αντίστοιχο πεδίο της Υπεύθυνης Δήλωσης 
προσκομίζοντας μια βεβαίωση φοίτησης του μεγαλύτερου παιδιού που φοιτά στο 
Λύκειο. 
Να τονιστεί ότι η δήλωση της τάξης και του σχολείου των άλλων τέκνων είναι 
δεσμευτική για τους κηδεμόνες και γίνεται προς διευκόλυνση της οικογένειας. 

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην περίπτωση των γυμνασίων που δεν έχουν 
αντίστοιχο ή συστεγαζόμενο Λύκειο, όπως για παράδειγμα στο Δήμο Γαλατσίου. 

Η διεύθυνση κατοικίας θα δηλώνεται από τον κηδεμόνα με Υπεύθυνη Δήλωση και 
θα επισυνάπτεται παραστατικό (Λογαριασμός Δ.Ε.Η. ή Ε.Υ.Δ.Α.Π. ή μισθωτήριο 
κατοικίας) τα οποία θα αποσταλούν μαζί με τον Απολυτήριο Τίτλο στο Γυμνάσιο 

  εγγραφής. Δεν θα γίνονται δεκτές δηλώσεις φιλοξενίας με Υπεύθυνες Δηλώσεις. 
Ο έλεγχος της διεύθυνσης κατοικίας, με βάση τα δηλωθέντα στοιχεία, αποτελεί 

ευθύνη των Διευθυντών/ντριών και των υπεύθυνων δασκάλων των τάξεων. 
 

 Β΄ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ: Οι μαθητές πρέπει να επιλέξουν μεταξύ Γαλλικής ή Γερμανικής 
 γλώσσας. 

Σε περίπτωση αλλαγών στα δηλωθέντα στοιχεία (λόγω μετεγγραφών, αλλαγών στη 
διεύθυνση του μαθητή ή άλλης αιτίας) τόσο των Δημόσιων όσο και των Ιδιωτικών 

σχολείων, μπορούν να σταλούν συμπληρωματικά στοιχεία μόνο έως τέλος Μαρτίου 

2021.  





 




