
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ  Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 2023-2024 
 

Σύμφωνα με το ΠΔ 79/2017 (ΦΕΚ 109Α), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 44 του Ν. 4777/2021, και την 
εγκύκλιο Φ.6/15012/Δ1 της 9ης/2/2023, οι εγγραφές για τους/τις μαθητές/τριες της Α΄ Δημοτικού για το σχολικό 
έτος 2022-23 θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2023. Τα όρια εγγραφής του 7ου Δημοτικού Σχολείου 
Γαλατσίου είναι αναρτημένα στον πίνακα αριστερά της εισόδου του σχολείου και στο ιστολόγιο του σχολείου 
(https://blogs.sch.gr/7dimgala/). 

 
Κατά το σχολικό έτος 2023-2024 στην Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές που 

γεννήθηκαν το 2017. 
  
Απαιτούμενα Δικαιολογητικά εγγραφής (δεν χρειάζεται πιστοποιητικό γέννησης, αναζητείται από το σχολείο). 

 1. Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση Εγγραφής. (Συμπληρώνεται και υπογράφεται στη δεύτερη σελίδα. Περιέχει 

τα στοιχεία των μαθητών και στοιχεία επικοινωνίας των γονέων). Διατίθεται από το σχολείο. 

 Αποδεικτικό στοιχείο διαμονής από το οποίο προκύπτει η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή/τριας.  π.χ. 

λογαριασμός ρεύματος, ΕΥΔΑΠ, μισθωτήριο συμβόλαιο.  

Προσοχή: Τονίζεται ότι οι αιτήσεις εγγραφής υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο στο σχολείο 

που ανήκουν οι μαθητές/-τριες , σύμφωνα με το όρια της σχολικής περιφέρειας. Για όλα τα 

αποδεικτικά διαμονής που υποβάλλονται θα γίνει ενδελεχής έλεγχος. 

 Βεβαίωση φοίτησης νηπιαγωγείου. Παραλαμβάνεται από το νηπιαγωγείο που είναι γραμμένος/η ο/η 

μαθητής/τρια. Τηλ. Νηπιαγωγείων: 2102224398 (10ο Νηπ. Γαλατσίου) και 2102933523 (11ο Νηπ. 

Γαλατσίου). 

 Φωτοτυπία βιβλιαρίου υγείας.  Η σελίδα στην οποία αναγράφεται το όνομα του/της μαθητή/τριας  και  

οι δύο τελευταίες σελίδες που φαίνονται τα εμβόλια που έχουν γίνει (προσκομίζεται και το βιβλιάριο για 

διασταύρωση).  

 Ατομικό Δελτίο Υγείας συμπληρωμένο από Παιδίατρο. Το Α.Δ.Υ.Μ.  είναι απαραίτητο έγγραφο για 

τη συμμετοχή του/της μαθητή/τριας στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής. (Σχετική Νομοθεσία: ΦΕΚ 

1296/21-5-2014 και Ερμηνευτική Εγκύκλιος Υπουργείου Υγείας με Αρ.Πρ. 1/Γ.Π./οικ.46580 – 27-

5-2014). Το Έντυπο διατίθεται από το σχολείο, 

 Διευκρινίζεται ότι για την εγγραφή των μαθητών/τριών 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 ΥΠΑΙΘ 

    Εγγραφές στο Ολοήμερο και την Πρωινή Ζώνη 7.00-8.00 π.μ. Aν ο γονέας- κηδεμόνας επιθυμεί 

ο/η μαθητής/τρια να παρακολουθήσει και το πρόγραμμα του Ολοήμερου (13.15 έως 15.00 ή 16.00 ή 

17.30), τότε χρειάζεται να κατατεθεί ακόμη: 

 Αίτηση για εγγραφή στο ολοήμερο πρόγραμμα: αν ο γονέας επιθυμεί το παιδί του να εγγραφεί και στην 

Πρωινή Ζώνη πρέπει στην ίδια αίτηση να επιλέξει το αντίστοιχο πεδίο. Διευκρινίζεται ότι α) δικαίωμα 

εγγραφής στην Πρωινή Ζώνη έχουν μόνο τα παιδιά που θα εγγραφούν και στο Ολοήμερο Πρόγραμμα και 

β) η εγγραφή στην Πρωινή Ζώνη συνεπάγεται την καθημερινή προσέλευση στο σχολείο έως τις 7:15 π.μ. 

Διαδικασία Εγγραφής 

Τα έντυπα εγγραφής που πρέπει να συμπληρωθούν θα βρίσκονται στο ιστολόγιο του σχολείου στο μενού κορυφής: 

Χρήσιμα – Έντυπα. Όσοι γονείς - κηδεμόνες επιθυμούν μπορούν να κατεβάσουν από την ιστοσελίδα τα σχετικά 

έγγραφα και να τα προσκομίσουν συμπληρωμένα στο σχολείο μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά  για να 

κατατεθεί και να πρωτοκολληθεί  η αίτηση-δήλωση εγγραφής. 

Σε αντίθετη περίπτωση ο γονέας/κηδεμόνας προσέρχεται στο σχολείο και παραλαμβάνει τα απαιτούμενα προς 

συμπλήρωση έντυπα. Τα συμπληρώνει και τα υπογράφει εκτός σχολείου και τα καταθέτει μαζί με τα υπόλοιπα 

https://blogs.sch.gr/7dimgala/


απαιτούμενα δικαιολογητικά εγγραφής που πρέπει να έχει μαζί του, σε ημέρα και ώρα που θα οριστεί σε 

τηλεφωνική επικοινωνία με τη διεύθυνση του σχολείου (Τηλ.: 2102922542, 2102221550).  

Τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά θα ελέγχονται ως προς την εγκυρότητα και την ορθή συμπλήρωσή τους και θα 

δίδεται αριθμός πρωτοκόλλου.  

 

Γαλάτσι 24/2/2023 

Από τη Διεύθυνση του Σχολείου 


