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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
 

  Ανακοινώνεται ότι στην Πρώτη (Α΄) Τάξη του Δημοτικού θα φοιτήσουν τη σχολική χρονιά 2019-20 οι μαθητές 
που γεννήθηκαν στο χρονικό διάστημα από 1-1-2013 έως 31-12-2013 και διαθέτουν Πιστοποιητικό Φοίτησης από το 
Νηπιαγωγείο. Οι αλλοδαποί μαθητές εγγράφονται στην Α’ τάξη με ληξιαρχική πράξη γέννησης ή ομοειδές 
πιστοποιητικό επίσημα μεταφρασμένο. Για τις εκπρόθεσμες εγγραφές ή την καθυστέρηση εγγραφής ισχύουν όσα 
προβλέπονται παρ. 7 και 8 του άρθρου 7 του ΠΔ 79/2017 (ΦΕΚ 109Α), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 
4559/2018 (ΦΕΚ 142Α). Αν ο αριθμός των αιτήσεων για εγγραφή στην Α΄ τάξη υπερβαίνει τους 22 μαθητές ανά τμήμα 
εφαρμόζονται όσα προβλέπονται στην παρ. 4δ του άρθρου7 του ΠΔ 79/2017, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 
του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13Α).  

Επισημαίνουμε ότι ως «Εγγραφή» νοείται η πρώτη & μοναδική καταχώριση (που γίνεται το 2ο δεκαήμερο του 
Ιουνίου από τη σχολική μονάδα) των στοιχείων του μαθητή στο Βιβλίο Μητρώου και Προόδου και στο Πληροφοριακό 
Σύστημα του ΥΠ.Π.Ε.Θ.  
 

Στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Αμαρουσίου εγγράφονται οι μαθητές που διαμένουν εντός των ορίων της 
περιφέρειας του σχολείου (άρθρο 5, Π.Δ. 79/2017), όπως αυτή απεικονίζεται στο σχετικό χάρτη (σε έντυπη μορφή 
στον Πίνακα Ανακοινώσεων του σχολείου και σε ηλεκτρονική μορφή στο blogs.sch.gr/8dimamar ‘Χωροταξικά όρια 
σχολείων’).  

Οι γονείς-κηδεμόνες μπορούν να υποβάλλουν σχετικές ΑΙΤΗΣΕΙΣ-Υπεύθυνες Δηλώσεις Εγγραφής στο σχολείο, 
τις εργάσιμες μέρες, από 6 μέχρι 20 Μαΐου 2018 και ώρα 10:30- 13:30 .  
 

Για την εγγραφή στην Α΄ τάξη απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 (α), 
του άρθρου 7, του Π.Δ. 79/2017( ΦΕΚ 109/Α/1-8-2017):  
1) Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας.  

Το Πιστοποιητικό αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 
(Φ.6/498/57863/Δ1,6-4-2016) και δεν απαιτείται η προσκόμισή του από τους γονείς.  

2) Το Βιβλιάριο Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.) ή άλλο στοιχείο από το οποίο αποδεικνύεται ότι έχουν γίνει τα 
προβλεπόμενα εμβόλια.  

3) Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) 
4) Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο προκύπτει η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.* 
5) Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου. 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

* Η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή αποδεικνύεται από τα ακόλουθα: 
➢ στοιχεία που προκύπτουν από το Εκκαθαριστικό Σημείωμα της Εφορίας του γονέα- κηδεμόνα (να έχουν 

διαγραφεί/σβηστεί τα οικονομικά δεδομένα)  
➢ συμβολαιογραφική πράξη ιδιοκτησίας  
➢ ιδιωτικό συμφωνητικό ενοικίασης που έχει κατατεθεί ή καταχωρηθεί ηλεκτρονικά στην Εφορία.  

             Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ                                                                  
Δρ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΝΑΡΗ 

      

 


