
                                                                             
 

                                                    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ  

ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΛΗΡΩΣΗ  Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2006 
Ταχ.Δ/νση : Κολοκοτρώνη 6, 185 34 – Πειραιάς, Τηλ. &  Fax : 210 4171858  
  

Για την εισαγωγή αποφοίτων Δημοτικού Σχολείου που επιθυμούν να φοιτήσουν στο Ζάννειο Πειραματικό 
Γυμνάσιο το σχολικό έτος 2004-2005, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι γονείς και κηδεμόνες να υποβάλλουν σχετική 
έντυπη αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για συμμετοχή στην κλήρωση, στο Γραφείο του Ζαννείου 
Πειραματικού Γυμνασίου, Κολοκοτρώνη 6, Πειραιάς, τηλ. 2104171858, κατά το χρονικό διάστημα από 22 έως 31 
Μαΐου 2006 τις ακόλουθες ημέρες και ώρες:  

Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή 9:00 έως 13:00 
Τρίτη – Πέμπτη 12:00 έως 14:00, (λόγω των Πανελλαδικών εξετάσεων).  
Η κλήρωση για την εισαγωγή των μαθητών στην Α΄ Γυμνασίου στο Ζάννειο Πειραματικό Γυμνάσιο, η οποία 

διενεργείται σύμφωνα με το Π.Δ 338/82, άρθρο 1, θα διεξαχθεί την Τρίτη 27 Ιουνίου 2006. 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ   

 Έντυπη αίτηση του  ενδιαφερόμενου γονέα ή κηδεμόνα.  
 Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599 ότι δεν έχει υποβάλλει αίτηση σ' άλλο Πειραματικό Γυμνάσιο.  
 Βεβαίωση από το Διευθυντή του Γυμνασίου της περιφέρειας της κατοικίας του μαθητή, ότι έχει γίνει 
εγγραφή του μαθητή από το Δημοτικό Σχολείο. Το πρωτότυπο αυτής της βεβαίωσης υποβάλλεται το 
αργότερο μία ημέρα πριν από τη κλήρωση και χορηγείται έγκαιρα από το Γυμνάσιο που 
αυτεπάγγελτα εγγράφεται ο μαθητής, στους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών που θα συμμετάσχουν 
στην κλήρωση. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η υποβολή των δικαιολογητικών γίνεται αποκλειστικά από τη μητέρα ή τον πατέρα ή τον νόμιμο 
κηδεμόνα και με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας. Όλα τα έντυπα χορηγούνται από το σχολείο.  
                  Από τη Διεύθυνση του Γυμνασίου 
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