
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Οι εγγραφές για την Α’ Τάξη του Σχολείου μας θα πραγματοποιούνται καθημερινά από 
01-03-2021 έως και 20-03-2021 και ώρες 11:00 – 13:00 και κατόπιν ραντεβού.  
 
Γι’ αυτό παρακαλείστε να επικοινωνείτε νωρίτερα με το Σχολείο στον αριθμό 22910 
90312. 

 
Επισημαίνεται ότι, κατά την περίοδο των εγγραφών, αποτελεί ευθύνη των Διευθυντή της 
Σχολικής Μονάδας η μέριμνα για την τήρηση των απαιτούμενων μέτρων αποφυγής διασποράς 
του κορονοϊού, όπως αυτά έχουν ανακοινωθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας 

(Ε.Ο.Δ.Υ.) (https://eody.gov.gr/covid-19-odigies-gia-ti-chrisi-maskas-apo-to-koino/).  
Ως εκ τούτου, παρακαλείστε ως προς την πιστή τήρηση των προτεινόμενων μέτρων.  

 
 

Τη σχολική χρονιά 2021-2022 στην Α’ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι 
μαθητές που γεννήθηκαν από 1-1-2015 έως 31-12-2015. 

 

Δικαιολογητικά εγγραφών: 
 

1) Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας (θα αναζητηθεί από τη Σχολική Μονάδα στο myschool. 

Για τους αλλοδαπούς μαθητές: το Πιστοποιητικό γέννησης ή η Ληξιαρχική Πράξη γέννησης πρέπει να συνοδεύεται από 
επίσημη μετάφραση). 

 

 2) Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο αποδεικνύεται ότι 
έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια. 
 
3) Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.)  
 
4) Αποδεικτικό στοιχείο διεύθυνσης κατοικίας του μαθητή (Λογαριασμός ΔΕH στο όνομα του 

γονέα/κηδεμόνα, φετινό ή περσινό έντυπο Ε1 εφορίας, κατά περίπτωση φωτοαντίγραφο μισθωτηρίου συμβολαίου 
κατατεθειμένο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.) 
 

5) Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπιαγωγείου για την εγγραφή στο Δημοτικό 
1. Το Πιστοποιητικό Φοίτησης στο νηπιαγωγείο εκδίδεται με τη λήξη της διδασκαλίας των μαθημάτων και διαβιβάζεται 
αυτεπάγγελτα από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο εγγραφής του μαθητή.  
2. Μέχρι την ημερομηνία έκδοσης του «Πιστοποιητικού φοίτησης», το νηπιαγωγείο εκδίδει «Βεβαίωση Φοίτησης» η 
οποία θα προσκομιστεί από τον γονέα ή τον κηδεμόνα του μαθητή για την εγγραφή του στο δημοτικό. 
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