
5ο και 20ο Δημοτικά Σχολεία Ηλιούπολης                                                                                                                                                                        23-2-2022 

Ενημέρωση για τις εγγραφές μαθητών/τριών στην Α΄ τάξη (για το σχολικό έτος 2022-23) 

Κατά τη σχολική χρονιά 2022-2023 στην Α’ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές/τριες που γεννήθηκαν από 1-1-2016 έως 

και 31-12-2016. 

Oι αιτήσεις εγγραφής μαθητών/τριών στην Α΄ τάξη των Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2022-2023 θα κατατίθενται: 

 @ από 1 έως 18 Μαρτίου 2022 

 @ στο Γραφείο του 20ου Δημοτικού Σχολείου Ηλιούπολης ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: 20dimili@sch.gr 

 @ κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη: 8.15 – 9.15 πμ και 13.00 – 13.30 μμ  

Για λόγους αποφυγής της διασποράς της λοίμωξης covid-19: 

- Στον χώρο του σχολείου θα εισέρχεται μόνο ο/η ένας/μία από τους δυο γονείς των μαθητών/τριών για να πραγματοποιήσει την εγγραφή, 

χωρίς τη συνοδεία μικρών παιδιών, φορώντας απαραίτητα μάσκα, κρατώντας απόσταση 1,5 – 2 μέτρα από τους υπόλοιπους 

παρευρισκόμενους και έχοντας μαζί του/της πιστοποιητικό εμβολιασμού/νόσησης ή pcr/rapid test. Θα τηρείται σειρά προτεραιότητας.   

- Πριν από την προσέλευση στο σχολείο, οι γονείς θα πρέπει να έχουν δηλώσει στην edupass την επίσκεψή τους, επιλέγοντας την ετικέτα 

«Δήλωση επισκεπτών». 

- Σε κάθε επίσκεψη για εγγραφή θα πρέπει να κατατίθενται όλα τα δικαιολογητικά, ώστε να μην υπάρχει λόγος καθυστέρησης στον χώρο 

του σχολείου και δεύτερης επίσκεψης για εκκρεμότητες. 

- Δίνεται και η δυνατότητα ηλεκτρονικής αποστολής των δικαιολογητικών, στη διεύθυνση: 20dimili@sch.gr  

Απαιτούμενα δικαιολογητικά εγγραφής: Αναφέρουμε το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ωστόσο να γνωρίζετε πως τα (α) και (ε, ii) τα 
παραλαμβάνουμε υπηρεσιακά και δε χρειάζεται να μας τα υποβάλετε εσείς. 

α. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας. Διευκρινίζεται ότι για την εγγραφή των μαθητών στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας δεν απαιτείται η 
προσκόμιση του Πιστοποιητικού Γέννησης από τους γονείς, αλλά αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφορικού Συστήματος 
myschool του ΥΠΠΕΘ (το παραλαμβάνουμε υπηρεσιακά). 

β. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.) ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα 
εμβόλια. Παρακαλούμε να έχετε φωτοτυπήσει τη σελίδα με τα στοιχεία του παιδιού και τις σελίδες με τα εμβόλια που έχει κάνει και να έχετε μαζί 
σας και το Βιβλιάριο Υγείας για εξακρίβωση του εμβολιασμού. 
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γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ), συμπληρωμένο από παιδίατρο ή άλλο γιατρό (είναι διαθέσιμο και στο διαδίκτυο για να το κατεβάσετε 
και να το φέρετε συμπληρωμένο). 

δ. Αποδεικτικό στοιχείο (ένα) από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή, π.χ. εκκαθαριστικό εφορίας ή λογαριασμοί ΔΕΚΟ: 
ενέργειας, τηλεφώνου ή νερού. Γίνονται δεκτά και αποδεικτικά από ιδιωτικούς παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας ή παρόχους κινητής ή σταθερής 
τηλεφωνίας, ωστόσο στην περίπτωση αυτή χρειάζονται δύο εξ αυτών. 

ε. i) Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου και ii) Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπιαγωγείου για την εγγραφή στο Δημοτικό: Μέχρι την ημερομηνία 
έκδοσης του «Πιστοποιητικού φοίτησης», το Νηπιαγωγείο εκδίδει «Βεβαίωση Φοίτησης» η οποία θα προσκομιστεί από τον γονέα ή τον κηδεμόνα 
του μαθητή για την εγγραφή του στο Δημοτικό. Το Πιστοποιητικό Φοίτησης στο Νηπιαγωγείο εκδίδεται με τη λήξη της διδασκαλίας των μαθημάτων 
(14 Ιουνίου 2020) και διαβιβάζεται αυτεπάγγελτα από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο εγγραφής του μαθητή. Επομένως αυτό που πρέπει να 
έχετε από το Νηπιαγωγείο φοίτησης του παιδιού σας είναι η «Βεβαίωση Φοίτησης». 

Επιπλέον των παραπάνω δικαιολογητικών, χρειάζεται να υποβάλετε τα παρακάτω έντυπα, τα οποία θα βρείτε στις ιστοσελίδες των σχολείων : 
http://20dim-ilioup.att.sch.gr/  (Νέα και Ανακοινώσεις) και https://blogs.sch.gr/5dim-ilioup/ 

Α) Αίτηση Εγγραφής  
Β) Αίτηση Εγγραφής στο Ολοήμερο Σχολείο και στην Πρωινή Ζώνη προαιρετικά για όσους ενδιαφέρονται. 

Για περεταίρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις, παρακαλούμε να επικοινωνείτε  στα email και στα τηλέφωνα των σχολείων: 
5ο Δ.Σ.: mail@5dim-ilioup.att.sch.gr, τηλέφωνο: 210-9921130 
20ο Δ.Σ.: 20dimili@sch.gr, τηλέφωνο: 210-9942199 

Με εκτίμηση 

Οι Δ/ντές των σχολείων 

Λεωνίδας Μάλλιος, Σταματία Βλάχου 
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