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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ   

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, 
ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ 

----- Καλαμάτα, 07 / 06 / 2013 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ  
Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Ν. ΜΕΗΝΙΑ Αρικ. Πρωτ.: 3967 
Δ/ΝΗ Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Ν. ΜΕΗΝΙΑ  

 
Σαχ. Δ/νςθ : Διοικθτιριο 

Σ. Κ. - Πόλθ : 241 00 - Καλαμάτα 

Ιςτοςελίδα : srv-dide.mes.sch.gr 

email : mail@dide.mes.sch.gr 
ekpaid@srv-dide.mes.sch.gr 

Πλθροφορίεσ : Βαςίλθσ Κωνςταντόπουλοσ 

Σθλζφωνο : 27210 95814 

FAX                       : 27210 95808 

 

ΘΕΜΑ : 
Νζα Οριοκζτθςθ Γυμναςίων Καλαμάτασ (Μεταβολι τθσ προγενζςτερθσ 
ιςχφουςασ ωσ προσ τουσ εγγραφόμενουσ από το 1ο Δθμοτικό Καλαμάτασ) 

 
ΚΟΙΝΗ  ΑΠΟΦΑΗ 

 
 Οι Διευκυντζσ τθσ Δ/νςθσ Πρωτ/κμιασ και Δ/νςθσ Δευτ/κμιασ Εκπ/ςθσ Μεςςθνίασ 
ζχοντασ υπόψθ: 
α) Σισ διατάξεισ του άρκρου 8 παράγραφοσ 4 και άρκρου12 του Π.Δ.104/79 
β) Σισ διατάξεισ του άρκρου 1 του Π.Δ. 338/82  
γ) Σισ διατάξεισ του άρκρου 91 του Ν. 1566/85 
δ) Σισ αρ.Γ/3370/25-5-79 και Γ/3768/9-6-79 δ/γζσ του ΤΠΕΠΘ για τισ εγγραφζσ μακθτϊν 

αςτικϊν κζντρων 
ε) Σα άρκρα 18  παρ.13 και  24  παρ. 23 τθσ αρικ. 3531./324/105675/Δ1/16-10-02 Τπουργικισ 

απόφαςθσ 
ςτ) Σο αρ. πρωτ. 57962/Γ2/20-05-2011 ζγγραφο του Τπ. Παιδείασ Δ.Β.Μ.Θ. 
η) Σισ δυνατότθτεσ κάκε Γυμναςίου ςε αίκουςεσ διδαςκαλίασ 
θ) Σον αρικμό των τελειόφοιτων κατά Δθμοτικό χολείο 
κ) Σθν χωροταξικι κατανομι των ςχολείων τθσ περιοχισ  
ι) Σθ ςυγκοινωνιακι εξυπθρζτθςθ των μακθτϊν 
ια) Σθν πρόταςθ τθσ  Ζνωςθσ Γονζων. 
Ιβ) Σθν υπ’ αρικμ. 3518/06-06-2012 προγενζςτερθ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΗ Διευκυντϊν Εκπαίδευςθσ 

Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ του νομοφ. 
 

Αποφαςίηουμε 
 

Σροποποιοφμε τθν υπ’ αρικμ. 3518/06-06-2012 ΚΟΙΝΗ ΜΑ ΑΠΟΦΑΗ όςον αφορά τουσ 
εγγραφόμενουσ από το 1ο Δθμοτικό χολείο Καλαμάτασ ςτθν παράγραφο Α και τα όρια για τισ 
μεταγραφζσ ςτα 2ο , 3ο και 7ο Γυμνάςια Καλαμάτασ ςτθν παράγραφο Β (το κείμενο που 
προςτίκεται είναι γραμμζνο με πλάγια γραφι). Κατόπιν αυτϊν των τροποποιιςεων θ 
Οριοκζτθςθ των Γυμναςίων τθσ Καλαμάτασ διαμορφϊνεται ωσ εξισ : 

 

ΠΡΟ: 
 

1.  Δθμοτικά χολεία Καλαμάτασ, 
Λεΐκων, Αςπροχώματοσ και Παραλίασ 
Βζργασ 

2.  Δ/ντζσ Γυμναςίων Καλαμάτασ 

ΚΟΙΝ:  Περιφ/κι Δ/νςθ Π. & Δ. Εκπ/ςθσ 
Πελοποννιςου 
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Α. Σθ κατανομι των Δθμοτικϊν χολείων τθσ Πόλθσ τθσ Καλαμάτασ  ωσ εξισ : 
 
1ο  ΓΤΜΝΑΙΟ :  Εγγράφονται οι μακθτζσ που αποφοιτοφν από τα Δθμοτικά : 3ο (όςοι μακθτζσ 
μζνουν ανατολικά τθσ Ακρίτα – Παλαιολόγου μποροφν να εγγραφοφν ςτο 2ο Γυμνάςιο με τθ 
ςφμφωνθ γνϊμθ του κθδεμόνα τουσ), 4ο και 21Ο. 
2ο  ΓΤΜΝΑΙΟ : Εγγράφονται οι μακθτζσ που αποφοιτοφν από τα Δθμοτικά : 2ο, 18ο και 
Παραλίασ Βζργασ. 
3ο ΓΤΜΝΑΙΟ : Εγγράφονται οι μακθτζσ που αποφοιτοφν από τα Δθμοτικά : 1Ο (όςοι μαθητζσ 
κατοικοφν ςτο πολφγωνο που περικλείεται από τισ οδοφσ Σπάρτησ – Νζδοντοσ – πλατεία 23ησ 
Μαρτίου – Υπαπαντήσ –  Ι.Ν. Υπαπαντήσ – Φάριοσ  – Αλαγωνίασ μποροφν να εγγραφοφν ςτο 7ο 
Γυμνάςιο Καλαμάτασ με τη ςφμφωνη γνώμη του κηδεμόνα τουσ), 12ο και 22ο. 
4ο ΓΤΜΝΑΙΟ : Εγγράφονται οι μακθτζσ που αποφοιτοφν από τα Δθμοτικά : 9ο και 24ο. 
5ο ΓΤΜΝΑΙΟ : Εγγράφονται οι μακθτζσ που αποφοιτοφν από τα Δθμοτικά : 14ο , 16Ο και 
Αςπροχϊματοσ. 
6ο ΓΤΜΝΑΙΟ : Εγγράφονται οι μακθτζσ που αποφοιτοφν από τα Δθμοτικά : 6ο (όςοι μακθτζσ 
μζνουν δυτικά τθσ εφζρθ μποροφν να εγγραφοφν ςτο 5ο Γυμνάςιο και όςοι μζνουν βόρεια 
τθσ Αγίου Γεωργίου μποροφν να εγγραφοφν ςτο 7ο Γυμνάςιο με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ του 
κθδεμόνα τουσ), 8ο και 11ο. 
7ο ΓΤΜΝΑΙΟ : Εγγράφονται οι μακθτζσ που αποφοιτοφν από τα Δθμοτικά : 5ο , 13ο , 17ο και 
Λεΐκων. 
ΓΤΜΝΑΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑ : Εγγράφονται οι μακθτζσ που αποφοιτοφν από τα Δθμοτικά : 7ο, 10ο 
(όςοι μακθτζσ μζνουν ανατολικά τθσ Αφρασ μποροφν να εγγραφοφν ςτο 3ο Γυμνάςιο με τθ 
ςφμφωνθ γνϊμθ του κθδεμόνα τουσ), 19Ο και 26ο. 
ΜΟΤΙΚΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ : Εγγράφονται μακθτζσ μετά τθν ζκδοςθ των 
αποτελεςμάτων των εξετάςεων επιλογισ. 
 
Οι τίτλοι των απολυομζνων του Ιδιωτικοφ Δθμοτικοφ χολείου (που δεν επικυμοφν να 
ςυνεχίςουν ςτο Ιδιωτικό Γυμνάςιο) αποςτζλλονται ςε Δθμόςιο Γυμνάςιο ςφμφωνα με τθν 
παρακάτω χωροταξικι κατανομι.  
 

Β. Για τισ μετεγγραφζσ που πικανόν να ηθτιςουν  οι κθδεμόνεσ των μακθτϊν τθν 1θ 
εβδομάδα του επτεμβρίου 2013 κα λθφκοφν υπόψθ οι περιοχζσ ανά Γυμνάςιο ωσ εξισ: 
 
1ο  ΓΤΜΝΑΙΟ : Σο κλειςτό πολφγωνο με όρια τισ οδοφσ : Πλάτωνοσ – Ακρίτα – Ρουμελιϊτθ – 
Φαρϊν – Λακωνικισ – Κουμάντου – Αριςτομζνουσ. 
ΓΤΜΝΑΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑ : Σο κλειςτό πολφγωνο με όρια τισ οδοφσ : Αναλιψεωσ – Μιαοφλθ – 
Ναυαρίνου – Αφρασ – Κριτθσ – Ηρϊων – προζκταςθ τθσ Πλάτωνοσ – Πλάτωνοσ – Μακεδονίασ 
– Ψαρϊν. 
2ο και 3ο ΓΤΜΝΑΙΑ : Σο ανοικτό ςτθν Ανατολικι πλευρά του πολφγωνο με όρια ςτισ 
υπόλοιπεσ πλευρζσ τισ οδοφσ : πάρτθσ – Αλαγωνίασ – Φάριοσ  – Ι.Ν. Υπαπαντήσ – Υπαπαντήσ – 
πλατεία 23ησ Μαρτίου – Νζδοντοσ – Κουμάντου – Λακωνικισ – Φαρϊν – Ρουμελιϊτθ – Ακρίτα 
– Πλάτωνοσ – προζκταςθ τθσ Πλάτωνοσ – Ηρϊων – Κριτθσ – Αφρασ. 
4ο και 6ο ΓΤΜΝΑΙΑ : Σο κλειςτό πολφγωνο με όρια τισ οδοφσ : Ψαρϊν – Μακεδονίασ – 
Αριςτομζνουσ – Κουμάντου – Νζδοντοσ – γζφυρα πλατείασ 23θσ  Μαρτίου – Μεςςινθσ – 
Οιχαλίασ – Αγίου Γεωργίου – εφζρθ – Ακθνϊν – Αγίου Δθμθτρίου – γραμμζσ τραίνων – Νιςου 
Ρω – Ηρϊων Πολυτεχνείου – διαςταφρωςθ προσ Διαςπορά – δυτικι πλευρά τθσ αεροπορικισ 
βάςθσ Διαςποράσ – ακτογραμμι. 
5ο ΓΤΜΝΑΙΟ : Σο ανοικτό ςτθ Δυτικι πλευρά του πολφγωνο με όρια ςτισ υπόλοιπεσ πλευρζσ 
τισ οδοφσ : Αγίου Γεωργίου – εφζρθ – Ακθνϊν – Αγίου Δθμθτρίου – γραμμζσ τραίνων – Νιςου 
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Ρω – Ηρϊων Πολυτεχνείου – διαςταφρωςθ προσ Διαςπορά – δυτικι πλευρά τθσ αεροπορικισ 
βάςθσ Διαςποράσ. 
7ο ΓΤΜΝΑΙΟ : Σο ανοικτό ςτθ Βόρια πλευρά του πολφγωνο με όρια ςτισ υπόλοιπεσ πλευρζσ 
τισ οδοφσ : πάρτθσ – Αλαγωνίασ – Φάριοσ  – Ι.Ν. Υπαπαντήσ – Υπαπαντήσ – πλατεία 23ησ 
Μαρτίου – γζφυρα πλατείασ 23θσ  Μαρτίου – Μεςςινθσ – Οιχαλίασ – Αγίου Γεωργίου. 
 
Η μόνιμθ κατοικία του μακθτι κα προκφπτει από υπεφκυνθ διλωςθ (άρκρο 8 Ν. 1599/1986) 
του κθδεμόνα του μακθτι και ακριβζσ φωτοαντίγραφο του πίνακα 1 τησ πρώτησ ςελίδασ τθσ 
φορολογικισ του διλωςθσ (Ε1). 
 
Επιςημαίνουμε επίςησ προσ τουσ κ.κ. Διευθυντζσ των Σχολικών Μονάδων, ότι κάθε 
τροποποίηςη που αφορά τα τησ χωροταξίασ των εγγραφών των μαθητών, γίνεται πάντα, μόνο 
με κοινή νεώτερη απόφαςη των Διευθυντών Εκπαίδευςησ του νομοφ. 
 

Ο Διευκυντισ 
Διεφκυνςθσ Π.Ε. Μεςςθνίασ 

 
 
 

Νικόλαοσ Π. Κλάδθσ 

Ο Διευκυντισ 
Διεφκυνςθσ Δ.Ε. Μεςςθνίασ 

 
 
 

Ιωάννθσ Π. Πλατάροσ 
 


