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       ΕΓΓΑΦΕΣ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-21 

  -Ροιουσ μακθτζσ αφορά; Στθν Α’ τάξθ του Δθμοτικοφ Σχολείου για το ςχολικό 

ζτοσ 2020-21 εγγράφονται οι μακθτζσ/τριεσ που 

γεννικθκαν από 1-1-2014 ζωσ και 31-12-2014. 

--Ρότε γίνονται οι εγγραφζσ; Από 15-05-2020 ζωσ 29-05-2020  (κακθμερινά 09:00-

12:30).  

-Ροιοσ εγγράφει το παιδί; Τον μακθτι/τρια εγγράφει ο Γονζασ ι ο νόμιμοσ 

Κθδεμόνασ. Σε περίπτωςθ διαηευγμζνων Γονζων τθν 

εγγραφι κάνει αυτόσ που ζχει τθν επιμζλεια. 

   

    Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 7 του Π.Δ. 79/2017 και τθν εγκφκλιο 
Φ.6/55081/Δ1/13-5-2020 τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά για τθν εγγραφι ςτθν Α΄ τάξθ  
είναι : 
 

1) Αίτθςθ – Υπεφκυνθ Διλωςθ – Θα τθν προμθκευτείτε από το Σχολείο ι από το 
ιςτολόγιο του Σχολείου. 

2) Βεβαίωςθ φοίτθςθσ Νθπιαγωγείου  (το  10ο Νθπιαγωγείο Αμαρουςίου κα 

αποςτείλει τισ βεβαιώςεισ ςτο Δθμοτικό Σχολείο, ωσ εκ τοφτου  δε χρειάηεται οι 

Γονείσ να τθν προςκομίςουν). 

   Νιπια τα οποία δεν ζχουν εγγραφεί και φοιτιςει ςτο Νθπιαγωγείο και τθν 31θ 
Δεκεμβρίου του ζτουσ εγγραφισ ςυμπλθρϊνουν τθν θλικία των ζξι (6) ετϊν, εγγράφονται 
ςτο Δθμοτικό με απόφαςθ του Διευκυντι Εκπ/ςθσ, που εκδίδεται φςτερα από ςφμφωνθ 
γνϊμθ του οικείου Κ.Ε.Σ.Υ. ι του οικείου Συντονιςτι Εκπ/κοφ Ζργου Νθπιαγωγϊν, 
διαφορετικά εγγράφονται ςτο Νθπιαγωγείο. Παιδιά που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ 
τθσ παραγράφου 8 του άρκρου 6, του Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109Α), εγγράφονται 
υποχρεωτικϊσ ςτο Δθμοτικό.  

3)    Αποδεικτικό ςτοιχείο διεφκυνςθσ κατοικίασ (αντίγραφο τθσ ςελίδασ όπου 
αναγράφεται ον/μο και διεφκυνςθ) – ζνα από τα παρακάτω: 

α) από ΤΑΧΙSnetΣτοιχεία Μθτρϊου / Φυςικοφ Προςϊπουεκτφπωςθ ςελίδασ ι 
β)  ςυμβολαιογραφικι πράξθ ιδιοκτθςίασ ι 
γ) ιδιωτικό ςυμφωνθτικό ενοικίαςθσ που ζχει  καταχωρθκεί θλεκτρονικά  ςτθν 

Εφορία (εκτυπωμζνθ βεβαίωςθ) ι 
δ)  ςτοιχεία που προκφπτουν από Ε1, Ε9, εκκακαριςτικό 

  -από τα αποδεικτικά αυτά ςτο Σχολείο παραμζνει το τμιμα του εγγράφου που εμφαίνεται 

θ δ/νςθ κατοικίασ χωρίσ κανζνα άλλο προςωπικό δεδομζνο.  Κάκε δθμόςιο, Δθμοτικό  

Σχολείο ζχει δικι του ςχολικι περιφζρεια και ςϋ αυτό φοιτοφν οι μακθτζσ/τριεσ που 
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διαμζνουν ςϋ αυτιν τθν περιφζρεια (άρκρο  7 του Π.Δ. 79/2017). Πςα παιδιά ζχουν 

αδζλφια που φοιτοφν ςτο Σχολείο δε χρειάηεται να υποβάλλουν αποδεικτικό δ/νςθσ 

κατοικίασ. 

Τα όρια τθσ ςχολικισ περιφζρειασ του  16ου ΔΣ Αμαρουςίου είναι: 

Νερατηιωτίςςθσ (μονά), Κριτθσ (από Νερατηιωτίςςθσ ωσ Μεςολογγίου  μονά- ηυγά ), 

Μεςολογγίου ωσ . Φεραίου ( μονά- ηυγά),  Μεςολογγίου από  . Φεραίου ωσ 

Θεμιςτοκλζουσ  (μονά- ηυγά)  9ο  ΔΣ Αμαρουςίου,  Χ. Τρικοφπθ (μονά- ηυγά ), 

Θεμιςτοκλζουσ (μονά), Νερατηιωτίςςθσ (μονά), Λζκκα (ηυγά),  Θθςζωσ (ηυγά), Διονφςου 

(ηυγά),  Αγίου Κωνςταντίνου (μονά),  Ιεροφ Λόχου (ηυγά), Βυηαντίου (ηυγά), 

Μαρακωνομάχων (ηυγά), Ραιδείασ (μονά), Ολυμπίασ ( ηυγά το 28 και 30 και από το 29 

και κάτω ςτο 5ο ΔΣ Αμαρουςίου ), Δαρδανελλίων (μονά), Νερατηιωτίςςθσ (μονά). 

4) Ατομικό Δελτίο Υγείασ Μακθτι/τριασ  (Α.Δ.Υ.Μ.). 

Οι ειδικότθτεσ των ιατρϊν που ζχουν τθ δυνατότθτα κατάρτιςθσ και ςυμπλιρωςθσ και τθν 

ευκφνθ υπογραφισ του Α.Δ.Υ.Μ. είναι παιδίατροι ι γενικοί ιατροί ι, ςε ειδικζσ 

περιπτϊςεισ, πακολόγοι.  

Το Α.Δ.Υ.Μ. κατατίκεται ςτθ ςχολικι μονάδα  το αργότερο ζωσ τθν ζναρξθ των 
μακθμάτων του νζου ςχολικοφ ζτουσ. 
 
Η εξζταςθ και ςυμπλιρωςθ του ΑΔΥΜ μπορεί να γίνει δωρεάν ςτον  Στακμό προςταςίασ 
μάνασ και παιδιοφ-ΡΕΔΥ (κατόπιν ραντεβοφ), Χατηθαντωνίου 15, Μαροφςι. Ρλθροφορίεσ 
: 2106200322. 
 

 5) Επίδειξθ του Βιβλιαρίου Υγείασ του Ραιδιοφ  ι προςκόμιςθ άλλου ςτοιχείου ςτο οποίο 

φαίνεται ότι ζγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια. Υπενκυμίηεται  ότι ιςχφει θ γνωμοδότθςθ 

τθσ Εκνικισ Επιτροπισ Εμβολιαςμϊν (Υ1/Γ.Π.161682/22-12-2008 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ 

Δθμόςιασ Υγιεινισ του Υπ. Υγείασ & Κοιν. Αλλθλεγγφθσ), ςφμφωνα με τθν οποία, «είναι 

υποχρεωτικά όλα εκείνα τα εμβόλια που είναι ενταγμζνα ςτο Εκνικό Πρόγραμμα 

Εμβολιαςμϊν και για αυτό δίνονται δωρεάν ςτα πλαίςια προςταςίασ τθσ Δθμόςιασ Υγείασ. 

Μόνο ςε περιπτϊςεισ ιατρικισ αντζνδειξθσ, κα μποροφν οι Γονείσ να αρνθκοφν τον 

εμβολιαςμό των παιδιϊν τουσ». Οι Γονείσ/Κθδεμόνεσ  που για οποιουςδιποτε άλλουσ 

λόγουσ (προςωπικά δεδομζνα και πικανζσ παρενζργειεσ) δεν επικυμοφν τον εμβολιαςμό 

των παιδιϊν τουσ, οφείλουν να προςκομίηουν βεβαίωςθ ιατρικισ αντζνδειξθσ από : α) 

Περιφερειακά Γενικά Νοςοκομεία, ι β) Δ/νςεισ Υγιεινισ τθσ οικείασ Περιφζρειασ ι γ) 

Ιατροκοινωνικά Κζντρα ι δ) Αςφαλιςτικοφσ φορείσ ι ε) ιδιϊτεσ ιατροφσ, ςφμφωνα με τον 

κϊδικα Ιατρικισ Δεοντολογίασ Ν.3418/28-11-2005(τ.Α' ΦΕΚ 287).  

6) Επίδειξθ αςτυνομικισ ταυτότθτασ  

7) Για τουσ αλλοδαποφσ μακθτζσ, πιςτοποιθτικό γζννθςθσ επίςθμα μεταφραςμζνο. 



 

8) Σε περίπτωςθ μακθτϊν/τριϊν με αναπθρία ι ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ οι Γονείσ 
/Κθδεμόνεσ μπορεί να ςυνυποβάλλουν γνωμάτευςθ από ΚΕΣΥ ι Δθμόςιο 
Ιατροπαιδαγωγικό Κζντρο ι άλλθ Δθμόςια Υπθρεςία. 

 
9)  Αυτιν τθν περίοδο πραγματοποιοφνται και οι εγγραφζσ ςτο προαιρετικό Ολοιμερο 

Πρόγραμμα ςχολικοφ ζτουσ 2020-21. Η αίτθςθ και οι βεβαιϊςεισ εργαςίασ-ανεργίασ-
ευπακϊν ομάδων μπορεί να υποβλθκοφν (είτε ςε ζντυπθ είτε ςε θλεκτρονικι μορφι 
υποβάλλονται ςυνολικά όχι τμθματικά)  θλεκτρονικϊσ ςε μορφι pdf  ωσ 29-5-2020. 

 

Τα υποδείγματα που κα χρειαςτείτε είναι αναρτθμζνα ςτο ιςτολόγιο του Σχολείου. 
 
   Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ οδθγίεσ για τθ λιψθ των απαιτοφμενων μζτρων αποφυγισ 
διαςποράσ του κορονοϊοφ, όπωσ αυτά ζχουν ανακοινωκεί από τον Εκνικό Οργανιςμό 
Δθμόςιασ Υγείασ (Ε.Ο.Δ.Υ.) (https://eody.gov.gr/covid-19-odigies-gia-ti-chrisi-maskas-apo-
to-koino/) οι Γονείσ / Κθδεμόνεσ προςζρχονται ςτθν αίκουςα 3 του Σχολείου τθρϊντασ τα 
απαιτοφμενα μζτρα (αντιςθπτικά υγρά, υποχρεωτικζσ αποςτάςεισ και προλθπτικι χριςθ 
γαντιϊν και μάςκασ). 

 
Εναλλακτικά φζτοσ θ εγγραφι μπορεί να πραγματοποιθκεί και θλεκτρονικώσ με τθν 
αποςτολι των παραπάνω δικαιολογθτικών ςτο μζιλ του Σχολείου  ςε μορφι pdf. Tα 
ζγγραφα πρζπει να φαίνονται με ευκρίνεια, να ζχει υπογραφεί θ αίτθςθ-υπεφκυνθ 
διλωςθ και να ζχει ςυμπεριλθφκεί  φωτοαντίγραφο τθσ ταυτότθτασ. Σε περίπτωςθ που 
κατά τον ζλεγχο διαπιςτωκεί ότι τα δικαιολογθτικά είναι ελλιπι ι δυςδιάκριτα κα ηθτθκεί 
να αποςταλοφν ξανά. 

 

Τα όμειπα και ξι τχηλέρ οπξςδξκίερ οξτ έφξτμ ξι Γξμείρ για σα 

οαιδιά σξτρ και η αμαμξμή μιαρ οεπιόδξτ εκ σψμ κξπτυαίψμ σηρ 

γξμεϊκήρ σξτρ ζψήρ οξτ είμαι η υξίσηςη σξτ οαιδιξύ ςσημ Α΄ 

Τάνη δεμ αμαςσέλλξμσαι αοό σημ οαμδημία και σιρ οπψσόγμψπερ 

κασαςσάςειρ οξτ βιώμξτμε.    

    Εκ σψμ οπξσέπψμ ετφόμαςσε καλή υξίσηςη με τγεία ςσα 

οαιδιά. 

 

Ο  Διευκυντισ του Σχολείου 
 
Κωνςταντίνοσ Δουροφκασ 
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