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ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2021-2022   

 

ΑΥΤΗ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΟΘΗΚΕ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟ ΤΟ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΥ ΦΟΙΤΗΣΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΑΣ. ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕ 

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ. ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΥΠΟΨΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΥΟ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

 
 

1η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Προς τους γονείς/κηδεμόνες 
μαθητών/τριών Γ΄ τάξης 
 
Για τη φοίτηση των μαθητών/τριών στην Α΄ τάξη του Λυκείου Κοκκινοχωρίων Φώτη 
Πίττα για τη νέα σχολική χρονιά 2022-2023, σας αποστέλλουμε τα πιο κάτω: 
 

 Ατομικό Δελτίο μαθητή/τριας, το οποίο πρέπει να συμπληρωθεί βάσει του Δελτίου 
Πολιτικής ταυτότητας του μαθητή/τριας σύμφωνα με τις Οδηγίες που επισυνάπτονται.  

 Έντυπα, τα οποία να συμπληρωθούν και να υπογραφούν από τους γονείς/κηδεμόνες. 
 

Θα ειδοποιηθείτε με μήνυμα SMS για το πότε θα προσέλθετε στο σχολείο για να 
προσκομίσετε τα πιο πάνω συμπληρωμένα (ατομικό δελτίο μαθητή/τριας και 2 
έντυπα), καθώς και τα πιο κάτω σχετικά πιστοποιητικά/έγγραφα (πρωτότυπα και 
φωτοαντίγραφα): 
            
1. Απολυτήριο/Ενδεικτικό Γυμνασίου.  

2. Δύο μικρές πρόσφατες φωτογραφίες του μαθητή/τριας μεγέθους διαβατηρίου. Στο πίσω 

μέρος της φωτογραφίας να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο (η πρώτη φωτογραφία είναι 

για το ατομικό δελτίο και η δεύτερη είναι  για όσους χρησιμοποιούν λεωφορείο). 

3. Βεβαίωση από το Γραφείο Ευημερίας για τους Λήπτες Δημοσίου Βοηθήματος ή 

Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ) για το 2022. 

4. Διάταγμα αρμόδιου δικαστηρίου σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων για την καθημερινή 

επιμέλεια του παιδιού. 

5. Διάταγμα αρμόδιου δικαστηρίου σε περίπτωση που η γονική μέριμνα του παιδιού ασκείται 

αποκλειστικά από τον ένα εκ των δύο γονέων. 

6. Έγγραφο ανάθεσης (σε περίπτωση όπου ο κηδεμόνας είναι άλλος από τους γονείς). 

7. Προσφυγική ταυτότητα για τους εκτοπισθέντες. 

8. Πολυτεκνική ταυτότητα ή ταυτότητα πενταμελούς οικογένειας ανανεωμένες για το 2022. 

9. Πιστοποιητικό Γέννησης. 

10. Δελτίο Πολιτικής Ταυτότητας. 

11. Διαβατήριο (για υπηκόους ξένων χωρών). 
 

Επιβάλλεται η προσκόμιση των πιο πάνω πιστοποιητικών/εγγράφων. 

              

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ: 
 
Η προσκόμιση των πιο πάνω πιστοποιητικών/εγγράφων δεν σημαίνει και εγγραφή 
του μαθητή/τριας. 
 

Όσον αφορά τη διαδικασία εγγραφής μαθητή/τριας θα ενημερωθείτε σε μεταγενέστερο 
στάδιο όταν θα έχουμε ενημέρωση από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, 
Αθλητισμού και Νεολαίας. 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
16 Μαΐου 2022 


