
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 
ΘΕΜΑ: «ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ΤΑΞΗ 

ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2021-22» 

 
                                                 

      Αγαπητοί γονείς, 

 

Σας ανακοινώνουμε ότι, σύμφωνα με το έγγραφο με αρ. πρωτ. 

Φ.6/22511/Δ1/25-02-25-02-2021 του Υ.ΠΑΙ.Θ,  στην Πρώτη (Α΄) τάξη 

του Δημοτικού Σχολείου, κατά το σχολικό έτος  2021 - 2022, θα 

φοιτήσουν υποχρεωτικά , όλα τα παιδιά που γεννήθηκαν το έτος 2015 

(από 1-1-2015 έως 31-12-2015). Οι εγγραφές φέτος θα γίνονται στο 3ο 

Δημοτικό Σχολείο, από Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021 μέχρι και 

Παρασκευή, 19 Μαρτίου 2021 (από 09:00-12:00), μετά από τηλεφωνική 

επικοινωνία με τη Διευθύντρια του Σχολείου (τηλ. επικοινωνίας: 

2296032677), 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, ατομικό στιλό). Εγγραφές που θα πραγματοποιηθούν μετά την 

20ή Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του 

Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 
 

      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 (δίνεται στο σχολείο ή μπορείτε να την 

εκτυπώσετε από τα έγγραφα που επισυνάπτονται παρακάτω). 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 δύο γονέων, προκειμένου το σχολείο να μπορεί να 

επικοινωνήσει μαζί σας και ηλεκτρονικά. 

2. Πιστοποιητικό γέννησης (ή Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης) μόνο για 

τους αλλοδαπούς, επίσημα μεταφρασμένο, και στο οποίο 



αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς η ημερομηνία  γέννησης.  

Για τους υπόλοιπους μαθητές αναζητείται από τη σχολική μονάδα μέσω 

του πληροφοριακού συστήματος myschool του Υ.ΠΑΙ.Θ. 

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 του μαθητή/τριας (το οποίο θα έχετε μαζί σας) από 

το οποίο να προκύπτει ότι έχουν γίνει όλα τα εμβόλια που προβλέπονται 

και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών, δηλαδή: 

 Για τέτανο, διφθερίτιδα, κοκίτη (πέντε δόσεις)  

 Για πολιομυελίτιδα (πέντε δόσεις)  

 Για ιλαρά, ερυθρά, παρωτίτιδα (δύο δόσεις) 

5. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (σας δίδεται το έντυπο, υπάρχει όμως 

και στο blog του σχολείου από όπου έχετε τη δυνατότητα να το 

εκτυπώσετε). Μπορείτε να το φέρετε συμπληρωμένο από γιατρό και 

μετά την εγγραφή. 

6. Αποδεικτικό διεύθυνσης μόνιμης κατοικίας του μαθητή/τριας στο 

όνομα του γονέα/κηδεμόνα (Πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΗ ή τηλεφώνου 

στο όνομα του γονέα/κηδεμόνα στον οποίο  φαίνεται η διεύθυνση 

κατοικίας  ή βεβαίωση από τη Δ.Ο.Υ ή μισθωτήριο συμβόλαιο). Σε 

περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η προσκόμιση των ανωτέρω 

αποδεικτικών διεύθυνσης μόνιμης κατοικίας, δύνανται να γίνουν δεκτά 

και αποδεικτικά από ιδιωτικούς παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας ή 

παρόχους κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας (εδώ απαιτούνται δύο 

αποδεικτικά) 

Π ρ ο α ι ρ ε τ ι κ ά  Δ ι κ α ι ο λ ο γ η τ ι κ ά 

1. Γνωμάτευση Κ.Ε.Σ.Υ./Δημόσιου Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου 

(Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες) 

2. Αίτηση εγγραφής στο Ολοήμερο 

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. 

 

Στοιχεία επικοινωνίας σχολικών μονάδων 



1. Τηλέφωνα σχολείων: 2296033195 (1
ο
 Δ.Σ Νέας Περάμου) 

                                          2296032677 (3
ο
 Δ.Σ Νέας Περάμου) 

2.Email σχολείων: mail@1dim-n-peram.att.sch.gr (1
ο
 Δ.Σ Νέας Περάμου) 

                               mail@3dim-n-peram.att.sch.gr (3
ο
 Δ.Σ Νέας 

Περάμου) 

3.Ιστοσελίδες:  blogs.sch.gr/1dimnperam  (1
ο
 Δ.Σ Νέας Περάμου) 

                       blogs.sch.gr/3dimnper          (3
ο
 Δ.Σ Νέας Περάμου) 

 

ΕΝΤΥΠΑ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

Παρακάτω υπάρχουν τα εξής έντυπα που μπορείτε να εκτυπώσετε: 

 

1) Αίτηση –Υπεύθυνη Δήλωση Εγγραφής 

2)  Α.Δ.Υ.Μ  

3) Αίτηση για Ολοήμερο 

 
Η Διευθύντρια του 1

ου
 Δημοτικού Σχολείου    Η Διευθύντρια του 3

ου
 Δημοτικού 

Σχολείου     

     

  Μαρκέλλα Ι. Θεοδοσίου             Μάνθα Αποστολοπούλου 
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