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Θέμα: «Κατάταξη αποφοίτων Δημοτικών Σχολείων στην Α΄ τάξη Γυμνασίου»
Σας ενημερώνουμε ότι έχει ανοίξει η web εφαρμογή για καταχώριση των
στοιχείων των μαθητών - αποφοίτων των Δημοτικών Σχολείων σχολικού έτους 2020-2021,
για την κατάταξή τους σε Γυμνάσια των Δήμων αρμοδιότητας της ΔΔΕ Β’ Αθήνας, για το
σχολικό έτος 2021-2022. Η εφαρμογή θα εμφανίζει αυτόματα το Γυμνάσιο τοποθέτησης
του κάθε μαθητή, μόλις αναγραφεί η διεύθυνση κατοικίας του, σύμφωνα με την ισχύουσα
απόφαση της ΔΔΕ για την τρέχουσα σχολική χρονιά. Η οριστικοποίηση του σχολείου
τοποθέτησης θα γίνει σε δεύτερο χρόνο, μετά την επεξεργασία των δεδομένων από τη ΔΔΕ
και την επικαιροποίηση των αποφάσεων χωροταξικής κατανομής.
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 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 279 του Ν. 3463/2006, που
προβλέπει τα εξής δικαιολογητικά :
1) Απόδειξη λογαριασμού Δ.Ε.Κ.Ο. ή
2) Αντίγραφο εκκαθαριστικού της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) ή
3) Βεβαίωση ιδιότητας μόνιμου κατοίκου από τον οικείο Δήμο.
Στην εφαρμογή έχουν πρόσβαση όλες οι Σχολικές Μονάδες της Δ.Π.Ε. Β' Αθήνας,
μέσω της ιστοσελίδας της Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας (dide-v-ath.gr), από τον σύνδεσμο
«Χωροταξικό» στο μενού «Ιστοσελίδες Εφαρμογών», με την ίδια διαδικασία εισόδου στην
εφαρμογή που ακολουθήθηκε και την περσινή χρονιά. Αναλυτικές οδηγίες παρέχονται από
την ιστοσελίδα και περιληπτικά επισυνάπτονται στο παρόν.
Παρακαλούμε να ολοκληρωθεί η καταγραφή των μαθητών το αργότερο μέχρι την
Παρασκευή, 18-12-2020.

Για τις αλλαγές που θα προκύπτουν στο μέλλον (εγγραφές από ιδιωτικά σχολεία,
αλλαγή διεύθυνσης μόνιμης κατοικίας, κλπ), οι Διευθυντές/ντριες θα ενημερώνουν τη
Διεύθυνσή μας, ηλεκτρονικά, μέσω e-mail, στο mail του Τμήματος Α΄ Διοικητικού :
grdith@dide-v-ath. att.sch.gr.
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