
           

 
  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, 
--------- 

 Νέα Πέραμος , 13 Μαΐου 2020 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ  Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ  
ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

     

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

Δ/ΝΣΗ  Α/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 
 1

ο
 & 3

ο
  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ 

--------- 
ΠΛΗΡΟΦ:  Μαρκέλλα Θεοδοσίου- Μάνθα Αποστολοπούλου 

ΤΗΛ. :  2296033195 - 2296032677  

 

 

                                                 
Σας ανακοινώνουμε ότι, στην Πρώτη (Α΄) τάξη του Δημοτικού Σχολείου, κατά το σχολικό 

έτος  2020 - 2021, θα φοιτήσουν , υποχρεωτικά , όλα τα παιδιά που γεννήθηκαν το έτος 

2014 (από 1-1-2014 έως 31-12-2014). Οι εγγραφές θα γίνονται στο 1ο Δημοτικό Σχολείο, 

από Παρασκευή, 15 Μαΐου μέχρι και Παρασκευή, 29 Μαΐου 2020, μετά από τηλεφωνική 

επικοινωνία με τη Διευθύντρια του Σχολείου (τηλ. επικοινωνίας: 2296033195), προκειμένου 

να οριστεί ο χρόνος επίσκεψης στο σχολείο, προς αποφυγήν συγχρωτισμού. Κατά την 

προσέλευση στο σχολείο, παρακαλούμε να τηρούνται τα μέτρα υγιεινής (μάσκα, γάντια μιας 

χρήσεως). 

      Δ ι κ α ι ο λ ο γ η τ ι κ ά  ε γ γ ρ α φ ή ς: 

1. Αίτηση του γονέα/κηδεμόνα (θα σας δοθεί από το σχολείο). Θα χρειαστεί να έχετε μαζί 

σας την Αστυνομική σας Ταυτότητα και να γνωρίζετε τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας και  

του άλλου γονέα καθώς και τα emails των γονέων, προκειμένου το σχολείο να μπορεί να 

επικοινωνήσει μαζί σας και ηλεκτρονικά. 

2. Πιστοποιητικό γέννησης,  μόνο για τους αλλοδαπούς, επίσημα μεταφρασμένο, και στο 

οποίο αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς η ημερομηνία  γέννησης.   

3. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου (μόνο στην περίπτωση που δεν έχει φοιτήσει στο 1
ο
 

και 3
ο
 Νηπιαγωγείο Νέας Περάμου, από τα οποία θα την πάρουμε υπηρεσιακά). 

4. Βιβλιάριο υγείας (το οποίο θα έχετε μαζί σας) από το οποίο να προκύπτει ότι έχουν γίνει 

όλοι οι προβλεπόμενοι εμβολιασμοί, δηλαδή: 

 Για τέτανο, διφθερίτιδα, κοκκύτη (πέντε δόσεις)  

 Για πολιομυελίτιδα (πέντε δόσεις)  

 Για ιλαρά, ερυθρά, παρωτίτιδα (δύο δόσεις) 

5. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (σας δίδεται το έντυπο). Μπορείτε να το φέρετε 

συμπληρωμένο από γιατρό και μετά την εγγραφή. 

6. Αποδεικτικό διεύθυνσης μόνιμης κατοικίας του γονέα/κηδεμόνα (Πρόσφατο 

λογαριασμό ΔΕΗ ή τηλεφώνου στο όνομα του γονέα/κηδεμόνα στον οποίο  φαίνεται η 

διεύθυνση κατοικίας του γονέα ή βεβαίωση από τη Δ.Ο.Υ).  

Τα όρια της σχολικής περιφέρειας των 1ου και 3ου Δημοτικών Σχολείων Νέας Περάμου 

είναι: Βόρεια μέχρι την Ολυμπία Οδό. Δυτικά της οδού Θ. Γεωργιάδη  και μέχρι τη 

σιδηροδρομική γραμμή (Τσάτσου –Γ. Παπανδρέου). Νότια της σιδηροδρομικής γραμμής, 

μέχρι την οδό Γρηγορίου Λαμπράκη. Δυτικά της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη μέχρι την 

Ολυμπία Οδό. Ανατολικά της ανωνύμου οδού που οδηγεί από τον κόμβο Π.Ε.Ο.Α.Κ – 

Περάματος μέχρι την Ν.Ε.Ο.Α.Κ. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εκπρόθεσμες εγγραφές θα δημιουργήσουν προβλήματα στους γονείς. 
Η Διευθύντρια του 1

ου
 Δημοτικού Σχολείου                 Η Διευθύντρια του 3

ου
 Δημοτικού Σχολείου     

     

  Μαρκέλλα Ι. Θεοδοσίου               Μάνθα Αποστολοπούλου 


