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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Εγγραφή μαθητών στην πρώτη τάξη 
 

Οι εγγραφές των μαθητών που θα φοιτήσουν 
στην πρώτη τάξη Δημοτικού Σχολείου κατά τη σχολική χρονιά 2021-2022 

αρχίζουν τη Δευτέρα 1 Μαρτίου 2021 και λήγουν την Παρασκευή 19  Μαρτίου 2021. 
 

Φέτος στην πρώτη τάξη δημοτικού σχολείου θα εγγραφούν υποχρεωτικά 
παιδιά που γεννήθηκαν από 1-1-2015 έως και 31-12-2015 

 

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΑΣ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ 
ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΗ ΤΗΡΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ 

 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  

Υποβάλλονται/επιδεικνύονται κατά την εγγραφή: 

1 Αίτηση –  Υπεύθυνη δήλωση – 
Αστυνομική ταυτότητα Γονέα 

Την αίτηση θα  πάρετε από το σχολείο και θα συμπληρώσετε τα 
απαραίτητα στοιχεία με την επίδειξη της Αστυνομικής σας 
Ταυτότητας. 

2 Πρόσφατο Πιστοποιητικό Γέννησης Αναζητείται αυτεπάγγελτα από το σχολείο 

3 Βεβαίωση φοίτησης Νηπιαγωγείου Θα την πάρετε από το νηπιαγωγείο. Η προβλεπόμενη βεβαίωση 
παρακολούθησης θα μας σταλεί υπηρεσιακά τον Ιούνιο. 

4 Εμβόλια 
Φωτοτυπία των σελίδων εμβολιασμού του γαλάζιου βιβλιαρίου 
υγείας του μαθητή ή άλλο στοιχείο στο οποίο να φαίνεται ότι 
έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια 

5 Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο να φαίνεται η διεύθυνση 
κατοικίας του μαθητή (συμβόλαιο, λογαριασμός ΔΕΚΟ ή Ε1) 

6 Ατομικό Δελτίο Υγείας μαθητή Από κρατικό νοσοκομείο ή ιδιώτη παιδίατρο (υποβάλλεται άμεσα 
ή μέχρι 11 Σεπτεμβρίου) 

 
 Πρόσθετα δικαιολογητικά κατά περίπτωση : 

7 Ιατρική γνωμάτευση εάν το παιδί πάσχει από χρόνια ασθένεια. 

8 Τυχόν διάγνωση από ΚΕΔΔΥ ή Αναγνωρισμένο Δημόσιο Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο 

9 Δικαστική Απόφαση ή Ιδιωτικό Συμφωνητικό Επιμέλειας (σε περίπτωση διαζυγίου ή διάστασης) 
 
Οι αλλοδαποί μαθητές εγγράφονται στην Α΄ τάξη αφού προσκομίσουν ληξιαρχική πράξη γέννησης ή παρόμοιο 
πιστοποιητικό, επίσημα μεταφρασμένο, χωρίς να είναι απαραίτητη η πρόσφατη ημερομηνία έκδοσης, 
 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εγγραφές και για να κλείσετε ραντεβού  
στα 44ο και 152ο Δημοτικά Σχολεία Αθηνών καλέστε στα τηλέφωνα 2108316411 και 2108314280. 

 
οι διευθυντές των σχολείων  


