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Επιλογή Γυμνασίου και 2ης ξένης γλώσσας  

από μαθητές / μαθήτριες της Στ΄ τάξης του Δημοτικού 
 

Εξαιρετικά σημαντικό 
 
Αγαπητοί γονείς, 

Σύμφωνα με το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας με Αρ. Πρωτ. 19788/1-11-2021 σχετικά 

με την κατάταξη των μαθητών - αποφοίτων Δημοτικών σχολείων στα Δημόσια Γυμνάσια της 

περιοχής που υπάγεται χωροταξικά η διεύθυνση κατοικίας τους, για την επόμενη σχολική 

χρονιά 2022 – 2023, παρακαλούμε να συμπληρώσετε και να στείλετε ηλεκτρονικά στη 

Γραμματεία του Δημοτικού στο email: esecretary@maliaras.gr, την «Υπεύθυνη Δήλωση» 

στη σελίδα που ακολουθεί, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 2021. 

Στην περίπτωση που επιθυμείτε το παιδί σας να εγγραφεί στο Γυμνάσιο των Νέων 

Εκπαιδευτηρίων Γ. Μαλλιάρα, σας ενημερώνουμε πως θα πρέπει οπωσδήποτε να έχετε 

πραγματοποιήσει την εγγραφή στο Λογιστήριο του Σχολείου μέχρι την Δευτέρα, 31 

Ιανουαρίου 2022. Τα παιδιά που φοιτούν στο Σχολείο μας έχουν προτεραιότητα ως προς 

την επανεγγραφή τους, σε σχέση με παιδιά που προέρχονται από άλλα Σχολεία. Ωστόσο, 

και λόγω της μεγάλης ζήτησης που υπάρχει, μετά την ως άνω ημερομηνία, και εφόσον δεν 

μεριμνήσετε έγκαιρα, η θέση του παιδιού σας δεν θα μπορεί πλέον να θεωρείται 

εξασφαλισμένη, και το Σχολείο μας θα αναγκαστεί να προχωρήσει σε εγγραφές μαθητών 

από άλλα Σχολεία που οι αιτήσεις τους είναι σε αναμονή. 

Η επιλογή του Σχολείου που θα φοιτήσουν τα παιδιά σας στο Γυμνάσιο είναι στην απόλυτη 

επιλογή σας. Σε περίπτωση που αμελήσετε να απαντήσετε στην ειδοποίηση αυτή και να 

στείλετε τα στοιχεία που ζητούνται, τα Νέα Εκπαιδευτήρια θα θεωρήσουν αυτομάτως ότι 

δεν επιθυμείτε να συνεχίσετε τη συνεργασία μαζί τους και θα προχωρήσουν στην 

εγγραφή άλλων μαθητών, καθώς το Σχολείο θα βασίσει τον προγραμματισμό του στα 

στοιχεία που θα συμπληρώσετε. 

Παραθέτουμε εδώ και σχετικό απόσπασμα από την ως άνω εγκύκλιο, για ενημέρωσή σας: 

«Τονίζεται εδώ ότι, μετά την κατάταξη των μαθητών στα Γυμνάσια και την κοινοποίηση 

των τελικών πινάκων κατάταξης, δε θα γίνεται καμία αλλαγή από την υπηρεσία μας. 

Τυχόν λάθη ή παραλείψεις θα αντιμετωπιστούν το Σεπτέμβριο από τους Δ/ντές των 

(δημοσίων) Γυμνασίων, εφ’ όσον υπάγονται στο νομοθετικό πλαίσιο των μετεγγραφών». 

 

Υπογραμμίζεται πως τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να συμπληρωθούν οπωσδήποτε, 

ανεξαρτήτως αν το παιδί σας πρόκειται να φοιτήσει σε Δημόσιο Γυμνάσιο, σε 

Πρότυπο/Πειραματικό, σε άλλο Ιδιωτικό ή να συνεχίσει στα ΝΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Γ. 

ΜΑΛΛΙΑΡΑ. 

 

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία 

Από τη Διεύθυνση 

Καλαμάκι, Τρίτη 2 Νοεμβρίου 2021 



 

 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  

ΝΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Γ. ΜΑΛΛΙΑΡΑ Α.Ε. 
 

 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

 
___ υπογραφόμ_____  ________________________________________________ 

κηδεμόνας τ___  _________________________________________ μαθητ_____ της Στ΄ 

τάξης του Δημοτικού Σχολείου ΝΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Γ. ΜΑΛΛΙΑΡΑ 

 

ΔΗΛΩΝΩ 

υπεύθυνα και εν γνώσει των συνεπειών του Νόμου περί ψευδούς δηλώσεως ότι: 

1. Διαμένω επί της οδού ___________________________________, αρ.___, ΤΚ_______ 

του Δήμου _______________________________________. 

 

2. Ο / η μαθητής / μαθήτρια θα φοιτήσει σε: 

- ΔΗΜΟΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

- ΑΛΛΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

- στα ΝΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Γ. ΜΑΛΛΙΑΡΑ 

 

3. ΘΑ ΔΩΣΕΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΟ 

 

4. Έχω και άλλο παιδί (όνομα_____________________________) που φοιτά στο 

_____________________________ Δημόσιο Γυμνάσιο στην ________ τάξη και 

ΕΠΙΘΥΜΩ τα αδέλφια να πηγαίνουν στο ίδιο Σχολείο. 

 

• Επιθυμώ ο / η μαθητής / μαθήτρια να διδαχθεί στο Γυμνάσιο ως δεύτερη ξένη γλώσσα: 

 

• ΓΑΛΛΙΚΑ 

• ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 

• ΑΛΛΗ ΓΛΩΣΣΑ (Ισχύει μόνο για όσους επιλέξουν Δημόσιο Γυμνάσιο) 

 
 

Ο κηδεμόνας 

_____________________________ 

 

 

__________________________ 2021 


