
 

 

 
Ανακοίνωζη πποκήπςξηρ για ηην πλήπωζη  θέζεων ζηο     

 10
ο
 Πειπαμαηικό Γ.. Καζηοπιάρ  

 

Σν ΕΠ.Ε.. ηνπ  10
νπ

   Πεηξακαηηθνύ Δεκνηηθνύ ρνιείνπ Καζηνξηάο πξνθεξύζζεη 

πξνο πιήξσζε: 

 κία (01) ζέζε (ΑΓΌΡΙ) ζηελ Σ΄ ηάμε  

Επηζεκαίλεηαη όηη είλαη πηζαλό, λα ππάξμνπλ λέεο θελέο ζέζεηο ιόγσ αηηήζεσλ 

κεηεγγξαθήο. ηελ πεξίπησζε απηή νη θελέο ζέζεηο ζα επηθαηξνπνηεζνύλ. 

πζηήλνπκε λα παξαθνινπζείηε ηελ  ηζηνζειίδα καο γηα ηελ πεξίπησζε πνπ 

πξνζηεζνύλ θελά ζηα ήδε ππάξρνληα. 

 

Η ζέζε(εηο) ζα ζπκπιεξσζεί(νύλ) κεηά από δηαδηθαζία θιήξσζεο. 

 

Οη αηηήζεηο ζπκκεηνρήο ζηελ θιήξσζε θαηαηίζεληαη: 

Α) κε πξνζσπηθή παξνπζία ησλ δπν γνλέσλ/θεδεκόλσλ, άιισο, ε αίηεζε 

ζπλνδεύεηαη από: 1. ππεύζπλε δήισζε ηνπ απόληνο γνλέα/θεδεκόλα από ην 

πεξηερόκελν ηεο νπνίαο ζα πξνθύπηεη όηη ζπλαηλεί ζηελ ζπκκεηνρή ηνπ ηέθλνπ ηνπ 

ζηε δηαδηθαζία θαη 2. Πηζηνπνηεηηθό Οηθνγελεηαθήο Καηάζηαζεο. Η ππεύζπλε 

δήισζε ηνπ απόληα γνλέα απαηηείηαη λα έρεη εθδνζεί κέζσ ηεο ςεθηαθήο 

πύιεο gov.gr ζηε δηεύζπλζε 

https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-

exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses 

 

  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  Καζηνξηά, 6/9/2022 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ 

 ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

 Α.Π.: 10                                           

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΗ Π/ΘΜΙΑ & Δ/ΘΜΙΑ. 

ΕΚΠ/Η   ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

  

Δ/ΝΗ  ΠΡΩΣ/ΘΜΙΑ  ΕΚΠ/Η  ΚΑΣΟΡΙΑ   

10
ο
 ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΚΟ Γ. . ΚΑΣΟΡΙΑ 

ΔΠ.Δ.. 

 
Σασ. Γ/νζη : Πεξηνρή Υιόε 

Σασ. Κώδικαρ     : 521 00 

Πληποθοπίερ : Γεώξγηνο Μαζιάξεο 

 Σηλ. : 2467022398 

@  email            : mail@10dim-kastor.kas.sch.gr 

Ιζηοζελίδα            : https://blogs.sch.gr/10dimkas/  
 

  

        

 

https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses
https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses
https://blogs.sch.gr/10dimkas/


Η δηά δώζεο ππνβνιή αηηήζεσλ γηα ηε ζπκκεηνρή ζηελ θιήξσζε ζα 

πξαγκαηνπνηείηαη ζηε Δηεύζπλζε ηνπ ζρνιείνπ, από ηε Σπίηη 6 επηεμβπίος 2022 

έσο θαη ηην Παπαζκεςή 9 επηεμβπίος 2022 θαη ώξεο 09:00 – 11:00 π.μ.  

Β) ειεθηξνληθά ζηελ δηεύζπλζε ηνπ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο (mail@10dim-kastor.kas.sch.gr). Ο αξηζκόο πξσηνθόιινπ ηεο αίηεζεο 

απνζηέιιεηαη ειεθηξνληθά. Η θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ώξα είλαη ε ίδηα κε ηε δηα 

δώζεο ππνβνιή, ήηνη ηελ Παπαζκεςή 9 επηεμβπίος 2022 11:00 μ.μ. Η αίηεζε-

ππεύζπλε δήισζε απαηηείηαη λα έρεη εθδνζεί κέζσ ηεο ςεθηαθήο πύιεο gov.gr ζηε 

δηεύζπλζε 

https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-

exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses 

πξνο ην ΕΠ.Ε.. ηνπ 10
νπ

 ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟΤ Δ.. ΚΑΣΟΡΙΑ από ηον κάθε 

γονέα/κηδεμόνα ηος παιδιού σωπιζηά κε ην εμήο θείκελν: 

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλωξίδνληαο ηηο θπξώζεηο (3), πνπ πξνβιέπνληαη 

από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλω όηη :  

Α) Δίμαι κηδεμόναρ ηος  

ΔΠΩΝΤΜΟ ΠΑΙΓΙΟΤ:                                       ____ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΓΙΟΤ: 

                                   ____ 

ΗΜΔΡ. ΓΔΝ. ΠΑΙΓΙΟΤ:                         _________ 

Β) Αιηούμαι ηην ζςμμεηοσή ηος/ηηρ γιος/κόπηρ μος ζηην ζςμπληπωμαηική  

κλήπωζη ηηρ  9
ηρ

 επηεμβπίος 2022 για ηην ηάξη     _για ηο ζσολικό έηορ 2022-

2023. 

Γ) Σα ζηοισεία επικοινωνίαρ μος είναι: 

ινγαξηαζκόο ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ (e-mail):                                                           

         

ηειέθωλα επηθνηλωλίαο: 

Τει 1: …………    Τει 2: …………………………        Τει 3: …………………… 

δηεύζπλζε αιιεινγξαθίαο: 

Οδόρ:…………………Απιθ.:……………Πεπιοσή......................................Σ.Κ: 

 ……………….. 

Για ηιρ παπακάηω πεπιπηώζειρ κςκλώνεηε ηην ανηίζηοιση επιλογή: 

Γ) Φοιηά ζηο ίδιο ζσολείο αδεπθόρ ή αδεπθή ηος/ηηρ  ΝΑΙ         ΟΥΙ 

https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses
https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses


θαη ζηε ζπλέρεηα λα απνζηαιεί ζην email ηνπ ζρνιείνπ mail@10dim-

kastor.kas.sch.gr κε ζέκα: ΑΙΣΗΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΗΝ ΚΛΗΡΩΗ. 

ηελ πεξίπησζε πνπ δελ ιάβεηε θάπνηα απάληεζε κε ηνλ αξηζκό πξσηνθόιινπ ηεο 

αίηεζεο,  επηθνηλσλήζηε καδί καο (2467022398). Δηεπθξηλίδεηαη όηη δελ 

ππνζηεξίδεηαη ιεηηνπξγία απηόκαηεο απάληεζεο, νπόηε ζα κεζνιαβεί εύινγν ρξνληθό 

δηάζηεκα έσο ηελ απνζηνιή ηνπ αξηζκνύ πξσηνθόιινπ. 

Η ζπκκεηνρή ζηελ θιήξσζε επηηξέπεηαη αλεμάξηεηα από ηνλ ηόπν δηακνλήο ηνπ/ηεο 

καζεηή/ηξηαο. 

Η δηεμαγσγή ηεο θιήξσζεο ζα ιάβεη ρώξα ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ζρνιείνπ ηελ 

Παπαζκεςή 9 επηεμβπίος 2021 ζηιρ 12:00μ.μ., ππό ηελ επζύλε ηνπ ΕΠΕ ηνπ 

ζρνιείνπ θαη ζύκθσλα κε ηελ απόθαζε ηεο ΔΕΠΠ. 

ηελ θιήξσζε κπνξνύλ λα παξεπξίζθνληαη θαη εθπξόζσπνη ηνπ πιιόγνπ Γνλέσλ 

θαη Κεδεκόλσλ ηνπ ζρνιείνπ.  

Οπνηαδήπνηε αλάινγε θελή ζέζε πξνθύςεη ζηελ παξαπάλσ ηάμε κέρξη θαη 20 

Ιαλνπαξίνπ 2023 ζα πιεξσζεί από ηνπο πίλαθεο επηιαρόλησλ ηεο παξαπάλσ 

δηαδηθαζίαο. Μεηά ηελ 20ε Ιαλνπαξίνπ 2023 παύεη ε ηζρύο ηνπ πίλαθα επηιαρόλησλ. 

 

Ο Πξόεδξνο ηνπ ΕΠΕ 

     Μπξάηηηζεο Θαξξελόο 

 

 

1. ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ  

2. Δηεμαγσγή ζπκπιεξσκαηηθώλ δηαδηθαζηώλ γηα εηζαγσγή καζεηώλ/ηξηώλ θαη 

ζρεηηθέο ξπζκίζεηο ζηα Πξόηππα θαη Πεηξακαηηθά ρνιεία (Π.. θαη ΠΕΙ..)   
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