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       ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-22

  -Ποιους μαθητές αφορά; Στην  Α’ τάξη του Δημοτικού Σχολείου για το σχολικό
έτος  2021-22  εγγράφονται  οι  μαθητές/τριες  που
γεννήθηκαν από 1-1-2015 έως και 31-12-2015.

--Πότε γίνονται οι εγγραφές; Από  1-3-2021  έως  20-3-2021  (καθημερινά  09:00-
12:30). 

-Ποιος εγγράφει το παιδί; Τον/την μαθητή/τρια εγγράφει ο Γονέας ή ο νόμιμος
Κηδεμόνας.  Σε  περίπτωση  διαζευγμένων  Γονέων  την
εγγραφή κάνει αυτός που έχει την επιμέλεια.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Π.Δ. 79/2017 και το ΦΕΚ 25/17-2-2021 την 
εγκύκλιο Φ.6/22511/25-2-2021 τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ 
τάξη  είναι :

1) Αίτηση  –  Υπεύθυνη  Δήλωση –  Θα  την  προμηθευτείτε  από  το  Σχολείο  ή από  το
ιστολόγιο του Σχολείου.

2) Βεβαίωση φοίτησης Νηπιαγωγείου  (αν το παιδί φοιτά στο  10  ο   Νηπιαγωγείο 
Αμαρουσίου οι βεβαιώσεις θα αποσταλούν από το Νηπιαγωγείο, ως εκ τούτου  δε 
χρειάζεται οι Γονείς/Κηδεμόνες  να την προσκομίσουν).

   Νήπια τα οποία δεν έχουν εγγραφεί και φοιτήσει στο Νηπιαγωγείο και την 31η 
Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν την ηλικία των έξι (6) ετών, εγγράφονται 
στο Δημοτικό Σχολείο με απόφαση του Διευθυντή Εκπ/σης, που εκδίδεται ύστερα από 
σύμφωνη γνώμη του οικείου Κ.Ε.Σ.Υ. ή του οικείου Συντονιστή Εκπ/κού Έργου Νηπιαγωγών,
διαφορετικά εγγράφονται στο Νηπιαγωγείο. Παιδιά που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 
της παραγράφου 8 του άρθρου 6, του Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109Α), εγγράφονται 
υποχρεωτικώς στο Δημοτικό. 

3)    Αποδεικτικό  στοιχείο  διεύθυνσης  κατοικίας (αντίγραφο  της  σελίδας  όπου
αναγράφεται ον/μο και διεύθυνση) – ένα από τα παρακάτω:

α) από ΤΑΧΙSnet Στοιχεία Μητρώου / Φυσικού Προσώπου εκτύπωση σελίδας ή

β)  συμβολαιογραφική πράξη ιδιοκτησίας ή

γ)  ιδιωτικό  συμφωνητικό  ενοικίασης  που  έχει   καταχωρηθεί  ηλεκτρονικά   στην
Εφορία (εκτυπωμένη βεβαίωση) ή
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δ)  στοιχεία που προκύπτουν από Ε1  ή  εκκαθαριστικό ΔΟΥ

  -από τα αποδεικτικά αυτά στο Σχολείο παραμένει το τμήμα του εγγράφου που εμφαίνεται 
η δ/νση κατοικίας χωρίς κανένα άλλο προσωπικό δεδομένο.  Κάθε δημόσιο, Δημοτικό  
Σχολείο έχει δική του σχολική περιφέρεια και σ΄ αυτό φοιτούν οι μαθητές/τριες που 
διαμένουν σ΄ αυτήν την περιφέρεια (άρθρο  7 του Π.Δ. 79/2017). Όσα παιδιά έχουν 
αδέλφια που φοιτούν στο Σχολείο δε χρειάζεται να υποβάλλουν αποδεικτικό δ/νσης 
κατοικίας.

Τα όρια της σχολικής περιφέρειας του  16ου ΔΣ Αμαρουσίου είναι:

Νερατζιωτίσσης (μονά), Κρήτης (από Νερατζιωτίσσης ως Μεσολογγίου  μονά- ζυγά ), 

Μεσολογγίου ως Ρ. Φεραίου ( μονά- ζυγά),  Μεσολογγίου από  Ρ. Φεραίου ως 

Θεμιστοκλέους  (μονά- ζυγά)  9ο  ΔΣ Αμαρουσίου,  Χ. Τρικούπη (μονά- ζυγά ), 

Θεμιστοκλέους (μονά), Νερατζιωτίσσης (μονά), Λέκκα (ζυγά),  Θησέως (ζυγά), Διονύσου 

(ζυγά),  Αγίου Κωνσταντίνου (μονά),  Ιερού Λόχου (ζυγά), Βυζαντίου (ζυγά), 

Μαραθωνομάχων (ζυγά), Παιδείας (μονά), Ολυμπίας ( ζυγά το 28 και 30 και από το 29 

και κάτω στο 5ο ΔΣ Αμαρουσίου ), Δαρδανελλίων (μονά), Νερατζιωτίσσης (μονά).

4) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή/τριας      (Α.Δ.Υ.Μ.).

Οι ειδικότητες των ιατρών που έχουν τη δυνατότητα κατάρτισης και συμπλήρωσης και την 
ευθύνη υπογραφής του Α.Δ.Υ.Μ. είναι παιδίατροι ή γενικοί ιατροί ή, σε ειδικές 
περιπτώσεις, παθολόγοι. Θα το προμηθευτείτε από το Σχολείο ή από το ιστολόγιο του 
Σχολείου.

Το Α.Δ.Υ.Μ. κατατίθεται στη σχολική μονάδα  το αργότερο έως την έναρξη των 
μαθημάτων του νέου σχολικού έτους.

Η εξέταση και συμπλήρωση του ΑΔΥΜ μπορεί να γίνει δωρεάν στον  Σταθμό προστασίας 
μάνας και παιδιού-ΠΕΔΥ (κατόπιν ραντεβού), Χατζηαντωνίου 15, Μαρούσι. 
Πληροφορίες : 2106200322.

 5)   Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού  ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο 
φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια. Υπενθυμίζεται  ότι ισχύει η γνωμοδότηση 
της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών (Υ1/Γ.Π.161682/22-12-2008 έγγραφο της Δ/νσης 
Δημόσιας Υγιεινής του Υπ. Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης), σύμφωνα με την οποία, «είναι 
υποχρεωτικά όλα εκείνα τα εμβόλια που είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα 
Εμβολιασμών και για αυτό δίνονται δωρεάν στα πλαίσια προστασίας της Δημόσιας Υγείας. 

6) Επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας 

7) Για τους αλλοδαπούς μαθητές, πιστοποιητικό γέννησης επίσημα μεταφρασμένο.



8) Σε  περίπτωση  μαθητών/τριών  με  αναπηρία  ή  ειδικές  εκπαιδευτικές  ανάγκες  οι
Γονείς  /Κηδεμόνες  μπορεί  να  συνυποβάλλουν  γνωμάτευση  από  ΚΕΣΥ  ή  Δημόσιο
Ιατροπαιδαγωγικό  Κέντρο  ή  άλλη  Δημόσια  Υπηρεσία  (χωρίς  αυτό  να  είναι
υποχρεωτικό).

9)  Για την εγγραφή στο προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα σχολικού έτους 2021-22 οι
Γονείς/Κηδεμόνες υποβάλλουν αίτηση εγγραφής  (χωρίς άλλα δικαιολογητικά) που
θα την προμηθευτούν  από το Σχολείο ή από το ιστολόγιο του Σχολείου.  Η φοίτηση
των μαθητών/τριών που εγγράφονται στο Ολοήμερο Πρόγραμμα είναι  υποχρεωτική.
Η δηλωθείσα ώρα  αποχώρησης (15:00 ή 16:00) παραμένει η ίδια, μέχρι τη λήξη του
διδακτικού έτους.

Δύναται να συγκροτηθεί τμήμα Πρωινής Ζώνης (7:00-8:00) με διάστημα υποδοχής (07:00-
07:15). Στο τμήμα αυτό δικαίωμα συμμετοχής έχουν μαθητές/τριες  οι οποίοι είναι 
εγγεγραμμένοι και φοιτούν στο Ολοήμερο Πρόγραμμα. Ο ελάχιστος αριθμός για τη 
λειτουργία του τμήματος Πρωινής Ζώνης είναι  10 μαθητές/τριες. 
Στην περίπτωση που αριθμός των φοιτώντων μαθητών/τριών στο τμήμα  της    Πρωινής
Ζώνης  κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους δεν πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις,
τότε αναστέλλεται η λειτουργία του με απόφαση του  Διευθυντή Α/θμιας Εκπ/σης.

Λαμβάνοντας  υπόψη  τις  οδηγίες  για  τη  λήψη των  απαιτούμενων  μέτρων  αποφυγής
διασποράς  του  κορονοϊού,  όπως  αυτά  έχουν  ανακοινωθεί  από  τον  Ε.Ο.Δ.Υ.
(  https://eody.gov.gr/loimoxi-apo-to-neo-koronoio-covid-19-odigies-profylaxis-gia-to-
koino/  &  https://eody.gov.gr/covid-19-odigies-gia-ti-chrisi-maskas-apo-to-koino/  ) οι
Γονείς / Κηδεμόνες προσέρχονται στο Σχολείο κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού και τηρώντας
τα απαιτούμενα μέτρα (υποχρεωτικές αποστάσεις και  χρήση μάσκας).

Εναλλακτικά  φέτος  η  εγγραφή  μπορεί  να  πραγματοποιηθεί  και  ηλεκτρονικώς  με  την
αποστολή των παραπάνω δικαιολογητικών στο μέιλ  του Σχολείου  σε μορφή    pdf  . Tα
έγγραφα πρέπει να σταλούν όλα μαζί, να φαίνονται με  ευκρίνεια,  να έχει  υπογραφεί η
αίτηση-υπεύθυνη δήλωση και στις δύο σελίδες και να έχει συμπεριληφθεί  φωτοαντίγραφο
της ταυτότητας. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι τα δικαιολογητικά είναι
ελλιπή ή δυσδιάκριτα θα ζητηθεί να αποσταλούν ξανά.

Τα όνειρα και οι υψηλές προσδοκίες που έχουν οι Γονείς για τα 
παιδιά τους και η αναμονή μιας περιόδου εκ των κορυφαίων της 
γονεϊκής τους ζωής που είναι η φοίτηση του παιδιού στην Α΄ 
Τάξη δεν αναστέλλονται από την πανδημία και τις πρωτόγνωρες 
καταστάσεις που βιώνουμε.   

    Εκ των προτέρων ευχόμαστε καλή φοίτηση με υγεία στα 
παιδιά.

Ο  Διευθυντής του Σχολείου

Κωνσταντίνος Δουρούκας



 


