
Όλες οι ανακοινώσεις αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Σχολείου μας στο www.maliaras.gr 

 

 

 

  

      

  
 
 
 

Αγαπητοί γονείς, 

 

Για τη δική σας καλύτερη εξυπηρέτηση και στο πλαίσιο της εύρυθμης λειτουργίας του Σχολείου 

μας, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα ζητήματα που αφορούν στην εγγραφή του παιδιού 

σας στην α΄ τάξη του Γυμνασίου  μας. 

 

Μετά τη συμπλήρωση του Δελτίου Εγγραφής στο Λογιστήριο του Σχολείου και για να 

ολοκληρωθεί η Εγγραφή του και οπωσδήποτε έως τέλος Ιουνίου να συμπληρώσετε, 

υπογράψετε και προσκομίσετε: 

• Αίτηση Εγγραφής στην α΄ τάξη του Γυμνασίου μας, στην οποία θα δηλώσετε την Β’ Ξένη 

Γλώσσα που επιθυμείτε να ακολουθήσει το παιδί σας. 

• Το πρωτότυπο του Απολυτηρίου του Δημοτικού που φοιτούσε το παιδί σας. (Δεν 

χρειάζεται στην περίπτωση που το παιδί σας αποφοίτησε από το Δημοτικό των Νέων 

Εκπαιδευτηρίων και συνεχίζει τη φοίτησή του στο Γυμνάσιο του Σχολείου μας).  

Ο πρωτότυπος τίτλος Απολυτήριου Δημοτικού που έχει κατατεθεί για εγγραφή στην α΄ τάξη 

του Γυμνασίου, δεν επιστρέφεται για κανέναν λόγο. 

Στην περίπτωση που το απολυτήριο του Δημοτικού δεν σας έχει παραδοθεί από το 

Σχολείο, τότε από την Πέμπτη 1η Σεπτεμβρίου 2022 θα πρέπει να προσέλθετε στην 

Γραμματεία του Γυμνασίου ώστε να υπογράψετε αίτηση μετεγγραφής. 

• Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α' 75) με την οποία, μεταξύ άλλων, δηλώνονται και 

α) η νόμιμη άσκηση της κηδεμονίας, β) η αποδοχή της ηλεκτρονικής ενημέρωσης για 

ζητήματα της πορείας φοίτησης του παιδιού σας, καθώς και η ηλεκτρονική διεύθυνση για 

την παραλαβή των ηλεκτρονικών μηνυμάτων και ο αριθμός του τηλεφώνου στο οποίο θα 

αποστέλλονται τα σύντομα μηνύματα (SMS), γ) η συναίνεσή σας για συμμετοχή του 

παιδιού σας στις Διδακτικές Επισκέψεις και περιπάτους που θα πραγματοποιηθούν κατά 

τη διάρκεια της φοίτησής του στο Γυμνάσιο των Νέων Εκπαιδευτηρίων (για τις μετακινήσεις 

αυτές των μαθητών και των μαθητριών μας θα χρησιμοποιούνται τα ιδιόκτητα λεωφορεία 

του Σχολείου μας) και δ) η αποδοχή του Κανονισμού Λειτουργίας του Σχολείου (Κάποιες 

διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας ή/και το περιεχόμενο των Υπεύθυνων Δηλώσεων 

που προαναφέρθηκαν ενδέχεται να τροποποιηθούν κατά τη διάρκεια μιας σχολικής 

χρονιάς, ανάλογα με το Νομοθετικό Έργο του Υπουργείου Παιδείας. Εννοείται ότι, σε αυτές 

τις περιπτώσεις θα ενημερώνεστε σχετικά το συντομότερο δυνατό).  

Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις είναι δημόσια έγγραφα και δεν επιτρέπεται να έχουν 

διαγραφές ή διορθώσεις με blanco. 

• Το Ατομικό Δελτίο Υγείας συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από γιατρό. (Το έντυπο 

αυτό πρέπει να το προσκομίσετε με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς). 

 

 

 

  

Σχολική χρονιά 2022 - 2023 



Τον Κανονισμό Λειτουργίας του Σχολείου θα τον βρείτε αναρτημένο στο site του Σχολείου.  

 

Παρακαλούμε α) να εκτυπώνετε τα έντυπα του Σχολείου «μπρος - πίσω», κάτι που αφενός 

διασφαλίζει εσάς, για να μην παραπέσει κάποια σελίδα, αφετέρου διευκολύνει την 

αρχειοθέτησή τους, β) να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες συμπλήρωσης και γ) να τα 

συμπληρώσετε ορθά με ευανάγνωστα γράμματα χωρίς διαγραφές και διορθώσεις. 

 

 

Επιπλέον σας ενημερώνουμε ότι: 

 

• Μια εγγραφή θεωρείται ολοκληρωμένη και πρωτοκολλείται, μόνον όταν έχετε 

υποβάλει όλα τα προαναφερθέντα έγγραφα (εκτός από το Ατομικό Δελτίο Υγείας), 

αλλιώς είναι σε εκκρεμότητα.  

 

• Σε περίπτωση μεταδημότευσης, αλλαγής οποιουδήποτε από τα στοιχεία που αναφέρονται 

στην Υπεύθυνη Δήλωση που υποβάλατε  κατά τη διάρκεια της φοίτησής του στο Σχολείο 

μας, πρέπει να μας ενημερώσετε άμεσα, με νέα Υπεύθυνη Δήλωση που θα προσκομίσετε 

στο Σχολείο. 

 

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία 

Η Διεύθυνση  

 
 
  


