
2ο & 6ο  Δημοτικά Σχολεία Αρτέμιδος  
 

Α ν α κ ο ί ν ω σ η 
 

Εγγραφή μαθητών στην Α’ τάξη (2023-2024) 

 

Η εγγραφή των μαθητών στην Α΄ τάξη στα σχολεία μας θα γίνεται από 01 έως και  20   Μαρτί-

ου 2023,  καθημερινά και ώρες  08:30 - 10:00. 

 

Τα όρια  (2ου & 6ου Δημ. Αρτέμιδος) βρίσκονται ΕΔΩ!!  

   Στην πρώτη τάξη εγγράφονται υποχρεωτικά όσοι μαθητές γεννήθηκαν από την 1η     

   Ιανουαρίου μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 2017. 

 Για την εγγραφή στην Α’ τάξη τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι: 

1.  Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση για την εγγραφή στο Δημοτικό (θα δοθεί από το σχολείο) 
(σε περίπτωση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης επιμέλειας μετά τον 9/2021, απαιτούνται υπογραφές και από τους 

δύο γονείς) 

2.  Πιστοποιητικό γέννησης (θα αναζητηθεί από το σχολείο). 

3.  Αποδεικτικό της διεύθυνσης κατοικίας του/της μαθητή/τριας (λογαριασμός ΔΕΗ ή στα-

θερού τηλεφώνου ή νερού ή φορολογική δήλωση ή μισθωτήριο)  

4.  Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαί-

νεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια. 

5. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου (δίνεται από το Νηπιαγωγείο).  

6. Α.Δ.Υ.Μ (Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή) (Θα δοθεί από το σχολείο το έντυπο και πρέπει 

να επιστραφεί συμπληρωμένο από παιδίατρο έως τον Σεπτέμβριο). 

• Όσοι γονείς επιθυμούν να μετακινούνται τα παιδιά τους με σχολικά λεωφορεία και απέχει η κατοικία τους 

πάνω από 1200μ. από το σχολείο θα πρέπει να υποβάλλουν και σχετική δήλωση. (Θα δοθεί από το 

σχολείο) 

• Όσοι γονείς επιθυμούν να συμμετάσχουν τα παιδιά τους στο  Ολοήμερο (έως 15:50 ή 17:30) θα πρέπει 

να υποβάλλουν και σχετική αίτηση / δήλωση (θα δοθεί από το σχολείο).  

 

 Οι αλλοδαποί μαθητές εγγράφονται στην Α’ τάξη προσκομίζοντας, εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητι-

κά, Πιστοποιητικό γέννησης ή Ληξιαρχική Πράξη γέννησης επίσημα μεταφρασμένο.  

 

Η οριστικοποίηση των εγγραφών θα γίνει τον Απρίλιο μετά από έγκριση της Διεύθυν-

σης Π.Ε Αν. Αττικής. 

Εάν το σύνολο των εγγραφών ξεπεράσει τον αριθμό που ορίζει ο νόμος και που μπορούν να δεχτούν τα σχολεία 
μας, ενδέχεται η μετακίνηση των μαθητών σε όμορα σχολεία, σύμφωνα με τη γεωγραφική θέση της μόνιμης δια-
μονής τους. Εξαιρούνται τα αδέρφια των ήδη εγγεγραμμένων μαθητών.  
Τα όρια της σχολικής περιφέρειας των σχολείων μας είναι κοινά και οι εγγραφές των μαθητών θα είναι κοινές. 
 

Η Διευθύντρια του 2ου Δ. Σ                                                 Ο Διευθυντής του 6ου Δ.Σ 

 

    Τσολάκη Καλλιρρόη                                                        Κωνσταντινίδης Αλέξιος           

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?ll=37.94282011045144%2C23.997950136230386&z=14&mid=1nNU-A8g5PMpHhwC42XP5FtVkYsWoHMIr
https://drive.google.com/file/d/1NcEmC8W-zsci48v-77hfWF5gyMTgGOzM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qJDcrh9IVkpvycxUdIcASwbytBlL-vU6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eOJ5-fjgBTGMLf-Pb6zt08uCJULyLtLS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Nx40zx0Ue90FtmkvyN4R9rIVp3_kgX7b/view?usp=sharing

