
ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΦΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ VOUCHER ΣΩΝ 200 ΕΤΡΩ 

Από ποξυςέπ Σοίςη 6/4/2021 η Διεύθσμρη δέυεςαι ςηλετχμήμαςα από ρυξλικέπ μξμάδεπ και 

κσοίχπ από γξμείπ ρυεςικά με ςα ποξβλήμαςα πξσ αμςιμεςχπίζξσμ καςά ςημ σπξβξλή ςηπ 

ρυεςικήπ ηλεκςοξμικήπ αίςηρηπ ρςημ πλαςτόομα ΧΗΥΙΑΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ. Σξ μήμσμα πξσ λαμβάμξσμ 

είμαι όςι η εταομξγή δεμ επιβεβαιώμει ςη τξίςηρη ςξσ παιδιξύ ρςη ρσγκεκοιμέμη ρυξλική 

μξμάδα. 

Φχοίπ μα έυξσμε κάπξια ειδικόςεοη εμημέοχρη αλλά έυξμςαπ κάμει αοκεςέπ δξκιμέπ, μπξοξύμε 

μα αματέοξσμε ςα ενήπ: 

Η πλαςτόομα, χπ ταίμεςαι,  για μα επιβεβαιώρει ςη τξίςηρη αμςιπαοαβάλλει ςα ρςξιυεία ςξσ 

παιδιξύ όπχπ ασςά είμαι πεοαρμέμα ρςη βάρη ςξσ ΑΜΚΑ, με ςα αμςίρςξιυα ρςξιυεία ρςξ 

MYSCHOOL (ΟΝΟΜΑ, ΔΠΩΝΤΜΟ, ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ, ΜΗΣΡΩΝΤΜΟ, ΥΤΛΟ και ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ). 

Από ςη μεοιά ςξσ ξ γξμέαπ ρσμπληοώμει ςξμ αοιθμό μηςοώξσ ςξσ παιδιξύ και εμςξπίζει ςη 

ρυξλική μξμάδα πληκςοξλξγώμςαπ ςξ όμξμά ςηπ ρςξ αμςίρςξιυξ κελί. 

ε κάπξιεπ από ςιπ ποξβλημαςικέπ πεοιπςώρειπ διαπιρςώθηκε, όπχπ μαπ εμημέοχραμ ξι γξμείπ, 

όςι ρςημ πλαςτόομα ςηπ ΧΗΥΙΑΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ, ρςξ κελί ςξσ ξμόμαςξπ ςξσ παιδιξύ δεμ 

αμαγοατόςαμ ςξ όμξμά ςξσ αλλά η λένη ΑΡΡΕΝ (αμ ήςαμ αγόοι) ή ΘΗΛΤ (αμ ήςαμ κξοίςρι). 

Μπαίμξμςαπ ρςξμ δικςσακό ςόπξ www.amka.gr και παςώμςαπ ρςξ μεμξύ αοιρςεοά ςημ επιλξγή 

«Έυω ΑΜΚΑ;», κάμαμε εμείπ αμαζήςηρη ςξσ ΑΜΚΑ ςξσ παιδιξύ. Και ποάγμαςι βοήκαμε όςι ςξ 

παιδί ρςη βάρη ςξσ ΑΜΚΑ ήςαμ δηλχμέμξ με όμξμα ΑΡΡΕΝ / ΘΗΛΤ και όυι με ςξ ποαγμαςικό ςξσ 

όμξμα. Η ποόςαρη ποξπ ςξσπ γξμείπ ήςαμ μα εμημεοώρξσμ (μέρχ ΚΔΠ) ςα ρςξιυεία ςξσ παιδιξύ 

ςξσπ ρςξ ΑΜΚΑ και μα δξκιμάρξσμ πάλι. 

Σι μπξοείςε μα κάμεςε ερείπ, ρε αμςίρςξιυη πεοίπςχρη: 

1_Να αμαζηςήρεςε ςξ ΑΜΚΑ ςξσ παιδιξύ ρςξ www.amka.gr . Σα απαιςξύμεμα ρςξιυεία ςα έυεςε 

από ςξ MYSCHOOL (ΔΠΩΝΤΜΟ, ΟΝΟΜΑ, ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ, ΜΗΣΡΩΝΤΜΟ, ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ). 

Αμ εμςξπίρεςε ςξ παιδί, θα ραπ ζηςηθεί κάπξιξ επιπλέξμ ρςξιυείξ π.υ αοιθμό ληνιαουικήπ ποάνηπ 

γέμμηρηπ. Δε υοειάζεςαι όμχπ μα ποξυχοήρεςε παοαπέοα, ςξ παιδί έυει εμςξπιρςεί, άοα ςα 

ρςξιυεία ςξσ MYSCHOOL ςασςίζξμςαι με ασςά ςξσ ΑΜΚΑ. 

2_Βεβαιχθείςε όςι ξ μαθηςήπ εμςξπίζεςαι ρςξ Δθμικό Δημξςξλόγιξ μέρα από ςξ MYSCHOOL 

(αματεοόμαρςε ρςα παιδιά με ελλημική ιθαγέμεια). Μπείςε ρςξμ μαθηςή (ΜΑΘΗΣΕ – 

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΜΑΘΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΜΑΘΗΣΗ), πηγαίμεςε αοιρςεοά ρςα 

ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ, παςήρςε ΑΝΑΖΗΣΗΗ ΣΟ ΔΗΜΟΣΟΛΟΓΙΟ και κάμςε κλικ ρςημ ONLINE 

ΑΝΑΖΗΣΗΗ. Θα ποέπει μα εμταμιρςεί ρςξ απξςέλερμα ςξ όμξμα ςξσ παιδιξύ. Αμ ασςό δε 

ρσμβεί, εμδέυεςαι κάπξιξ από ςα ρςξιυεία ςξσ μαθηςή (π.υ. η ημεοξμημία γέμμηρηπ)  μα μημ είμαι 

ρχρςό. Πηγαίμεςε ΜΑΘΗΣΕ – ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΓΕΝΝΗΗ και κάμςε υειοξκίμηςη αμαζήςηρη 

επιλέγξμςαπ καςά ποξςίμηρη ρςα κοιςήοια ςξ έςξπ και όυι ςημ ημεοξμημία γέμμηρηπ. Μημ 

παοαλείφεςε μα διαβάρεςε ςξμ ρυεςικό ξδηγό ςξσ MYSCHOOL. Θα ςξμ βοείςε ρςημ μπλε μπάοα 

ρςξ πάμχ μέοξπ ςηπ ρελίδαπ («ύμςξμξπ ξδηγόπ για ςξ πιρςξπξιηςικό γέμμηρηπ – Δθμικό 

Δημξςξλόγιξ»).  

Η εμέογεια ασςή ποέπει μα γίμει ρε όλξσπ ςξσπ μαθηςέπ ςξσ ρυξλείξσ και όυι μόμξ ρςιπ 

πεοιπςώρειπ ςηπ ΧΗΥΙΑΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ. Ο μη εμςξπιρμόπ ςξσ παιδιξύ ρςξ Εθμικό Δημξςξλόγιξ 

εμδέυεςαι μα ποξκαλέρει ποξβλήμαςα και ρε άλλεπ πεοιπςώρειπ π.υ. ρε γξμείπ πξσ κάμξσμ 

αίςηρη για ςξ Κξιμωμικό Επίδξμα Αλληλεγγύηπ. 

 

http://www.amka.gr/
http://www.amka.gr/


 

ε ό,ςι ατξοά ςξ voucher, ξ ποξαματεοθείπ έλεγυξπ γίμεςαι για μα απξκλειρςεί η πιθαμόςηςα η 

αίςηρη ςξσ γξμέα μα μημ ποξυχοάει, επειδή η εταομξγή αδσμαςεί  μα διαρςασοώρει ςα ρςξιυεία 

ςξσ παιδιξύ ρςξ MYSCHOOL με ςα αμςίρςξιυα ςξσ Δθμικξύ Δημξςξλξγίξσ (αμ όμςχπ στίρςαςαι 

ςέςξια διαρςαύοχρη). 

Διαβάρςε ΟΠΩΔΗΠΟΣΕ ςημ αμακξίμχρη ςηπ ΧΗΥΙΑΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ ρυεςικά με ςα ποξβλήμαςα 

πξσ έυξσμ εμταμιρςεί ασςέπ ςιπ ημέοεπ: 

https://digital-access.gov.gr/allcategories-el-gr/blog/simantiki-anakoinosi-aitiseis-me-

provlimata-stin-epivevaiosi-tis-foitisis 

Μεςανύ άλλχμ αματέοεςαι όςι αμ έγιμε από μέοξσπ ραπ κάπξια μεςαβξλή ρςξιυειώμ ςξσ μαθηςή 

ρςξ MYSCHOOL, θα ποέπει μα πεοάρξσμ 2 εογάριμεπ ημέοεπ ποιμ ξ εμδιατεοόμεμξπ δξκιμάρει 

μα σπξβάλει ναμά ςημ αίςηρή ςξσ. 

Σημ αμακξίμχρη ασςή μπξοείςε μα ςημ ποξχθήρεςε ρςα mails ςχμ γξμέχμ.  

Και κάςι ςελεσςαίξ, υοήριμξ για ςα Νηπιαγχγεία: Δμημεοώρςε ςξσπ γξμείπ πξσ κάμξσμ αίςηρη για 

ςξ voucher όςι ρςξ κελί ΣΑΞΗ θα ποέπει μα επιλένξσμ ΠΡΟΝΗΠΙΑ-ΝΗΠΙΑ αμ ςξ παιδί ςξσπ αμήκει 

ρε ςμήμα μικςό (με ποξμήπια και μήπια). Σξ πώπ έυξσμ δηλχθεί ςα ςμήμαςά ραπ ρςξ MYSCHOOL 

θα ςξ δείςε ρςξ ΦΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ – ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΣΜΗΜΑΣΩΝ. 

Αμ έυξσμε κάςι μεόςεοξ, θα ραπ εμημεοώρξσμε. 

 

Τ.Γ: Οι δικαιξύυξι μπξοξύμ μα σπξβάλλξσμ ςα εοχςήμαςά ςξσπ ρσμπληοώμξμςαπ ςημ ακόλξσθη 

τόομα: 

 

https://digital-access.gov.gr/forma-epikoinonias-dikaioyxon 

 

 

 

                                                                      Από ςη Διεύθσμρη ΠΔ Γ΄ Αθήμαπ 
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