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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

από 1 έως 20 Μαρτίου 2021 
 

   
Ανακοινώνεται ότι στην Πρώτη (Α΄) Τάξη του Δημοτικού θα φοιτήσουν τη σχολική χρονιά 2021-22 οι μαθητές που 
γεννήθηκαν στο χρονικό διάστημα από 1-1-2015 έως 31-12-2015 και διαθέτουν Βεβαίωση/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 25 μαθητές ανά 
τμήμα εφαρμόζονται όσα προβλέπονται στην παρ. 4δ του άρθρου7 του ΠΔ 79/2017, όπως τροποποιήθηκε με την 
παρ. 2 του άρθρου 44 του Ν. 4777/2021 (Α 25 ).  

Επισημαίνουμε ότι ως «Εγγραφή» νοείται η πρώτη & μοναδική καταχώριση (που γίνεται μετά την 
ενεργοποίηση του σχ. έτ. 2021-22) των στοιχείων του μαθητή στο Βιβλίο Μητρώου και Προόδου και στο 
Πληροφοριακό Σύστημα του Υ.ΠΑΙ.Θ. 
 
 

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), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του 
άρθρου 44 του Ν. 4777/2021 (Α 25).  
1) Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας.  

Το Πιστοποιητικό αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος myschool του 
Υ.ΠΑΙ.Θ.  

2) Το Βιβλιάριο Εμβολίων του παιδιού  ή προσκόμιση άλλου στοιχείου από το οποίο αποδεικνύεται ότι έχουν 
γίνει τα προβλεπόμενα από το (Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών) εμβόλια.  

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

Η διεύθυνση κατοικίας (σχόλιο της δ/νσης) του μαθητή αποδεικνύεται με ΕΝΑ από  τα ακόλουθα: 
➢ έγγραφο της Εφορίας (πχ Ε1, Ε9, Εκκαθαριστικό σημείωμα)  του γονέα- κηδεμόνα (παρακαλούμε να 

διαγραφούν/σβηστούν τα οικονομικά δεδομένα όπου αυτά αναφέρονται)  
➢ συμβολαιογραφική πράξη ιδιοκτησίας  
➢ ιδιωτικό συμφωνητικό ενοικίασης που έχει κατατεθεί ή καταχωρηθεί ηλεκτρονικά στην Εφορία.  

 
5) Βεβαίωση/Πιστοποιητικό  Φοίτησης Νηπιαγωγείου. 
6) Αίτηση- Υπεύθυνη Δήλωση του γονέα για την Εγγραφή στην Α΄τάξη  
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Προαιρετική Εγγραφή στο  Ολοήμερο Πρόγραμμα σχ. Έτ. 2021-22 

 
Όσοι γονείς- κηδεμόνες ενδιαφέρονται για τη φοίτηση του παιδιού τους στο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Πρόγραμμα το 

σχολικό έτος 2021-22, πρέπει να συμπληρώσουν και να καταθέσουν   στο σχολείο 
τη σχετική ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ χωρίς  δικαιολογητικά. 

 
Παραθέτουμε σχετικές πληροφορίες:  

1) Οι μαθητές/τριες εγγράφονται στο Ολοήμερο Πρόγραμμα κατόπιν σχετικής αίτησης-δήλωσης των γονέων/ 
κηδεμόνων τους. Οι Διευθυντές/ντριες και οι Προϊστάμενοι/νες των Δημοτικών Σχολείων κάνουν δεκτές όλες 
ανεξαιρέτως τις αιτήσεις των γονέων/κηδεμόνων για φοίτηση των μαθητών/τριών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, 

χωρίς προϋποθέσεις. 
 

2) Προϋποθέσεις συμμετοχής μαθητών/τριών στο τμήμα Πρωινής Ζώνης (7:00-8:00):  
Στο τμήμα αυτό δικαίωμα συμμετοχής έχουν μαθητές/τριες οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι/νες και φοιτούν στο 
ολοήμερο πρόγραμμα. Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του τμήματος Πρωινής Ζώνης μαθητών/τριών 
είναι οι 7 μαθητές/τριες για σχολεία με λειτουργικότητα έως 8/θέσια και 10 μαθητές/τριες για σχολεία με 
λειτουργικότητα από 9/θέσια και άνω. 

 
3) Η ώρα αποχώρησης (15.00 ή 16.00) καταγράφεται στην ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ.  

 

 
 
 
 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 
          από  1 έως 20 Μαρτίου 2021 

  
 

➢ 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’).  

 

1ο ΣΤΑΔΙΟ:  
Συγκέντρωση-συμπλήρωση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών 

 
1) Αίτηση- Υπεύθυνη Δήλωση του γονέα για την Εγγραφή στην Α΄ τάξη  

Γνωστοποιούμε ότι τα ζητούμενα στοιχεία της 2ης σελίδας είναι προαιρετικά & εμπιστευτικού 
περιεχομένου (όπως βεβαίως και όλα τα ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) ενώ η καταγραφή τους έχει αποκλειστικό 
σκοπό την άμεση/έγκαιρη υποστήριξη του μαθητή σε θέματα υγείας και μάθησης. 

 
2) Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου. 

Γνωστοποιούμε ότι το 5ο Νηπιαγωγείο Αμαρουσίου μάς έχει προωθήσει τις σχετικές Βεβαιώσεις.  
 

3) Αποδεικτικό στοιχείο (αντίγραφο) από το οποίο προκύπτει η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή  
(ΠΡΟΣΟΧΗ: κατάθεση  ενός από τα παρακάτω Α, Β, Γ). 
Η διεύθυνση κατοικίας  του μαθητή αποδεικνύεται από  τα ακόλουθα: 

Α) έγγραφο της Εφορίας (πχ Ε1, Ε9, Εκκαθαριστικό σημείωμα)  του γονέα- κηδεμόνα (παρακαλούμε να 
διαγραφούν/σβηστούν τα οικονομικά δεδομένα όπου αυτά αναφέρονται)  
Β) συμβολαιογραφική πράξη ιδιοκτησίας  
Γ) ιδιωτικό συμφωνητικό ενοικίασης που έχει κατατεθεί ή καταχωρηθεί ηλεκτρονικά στην Εφορία.  
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4) Αντίγραφο του Εμβολιασμού {από το Βιβλιάριο Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.) ή άλλο στοιχείο} από το οποίο 
αποδεικνύεται ότι έχουν γίνει τα προβλεπόμενα εμβόλια.  

5) Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή  
Το ΑΔΥΜ δεν επείγει. Μπορεί να κατατεθεί και το Σεπτέμβρη. 

6) ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ εφόσον αυτό επιλεγεί από τους γονείς.  
7) Φωτοτυπία της ταυτότητας του γονέα που αιτείται την Εγγραφή στην Α’ τάξη. 

 
 

 

 2ο ΣΤΑΔΙΟ: Αποστολή  δικαιολογητικών 
ΣΥΣΤΗΝΟΥΜΕ την ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ των απαραίτητων εγγράφων για την 

προφύλαξη της Υγείας ΟΛΩΝ μας 
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά τα προωθείτε ΟΛΑ ΜΑΖΙ  

στην ηλεκτρονική διεύθυνση  του σχολείου 
mail@8dim-amarous.att.sch.gr 

γράφοντας στο ΘΕΜΑ: «Εγγραφή στην Α τάξη» 
 

Εναλλακτικά, όποιος γονέας- κηδεμόνας επιθυμεί να καταθέσει διά ζώσης τα ανωτέρω δικαιολογητικά, θα πρέπει 
να επικοινωνήσει τηλεφωνικώς (12:00-14:00 τις εργάσιμες μέρες) στα τηλέφωνα 2108052552 και 2106125283 
προκειμένου να κλείσει ραντεβού. Την ημέρα/ώρα του ραντεβού,  στο σχολείο θα προσέρχεται για την εγγραφή 
μόνο ο ένας γονέας-κηδεμόνας φορώντας μάσκα, τηρώντας τις αποστάσεις ασφαλείας, παραμένοντας στο ΙΣΟΓΕΙΟ 
του κτιρίου και εφαρμόζοντας οποιαδήποτε άλλη οδηγία εκδοθεί από το σχολείο αποκλειστικά για λόγους Υγείας.  

 

 
 

3ο ΣΤΑΔΙΟ  
Μόλις η διευθύντρια ή ο υποδιευθυντής επεξεργαστούν τα απεσταλμένα, θα αποστείλουν τον Αριθμό 
Πρωτοκόλλου που αντιστοιχεί στην Αίτηση Εγγραφής και θα επικοινωνήσουν μαζί σας σε περίπτωση που 
χρειάζονται κάποια διευκρίνιση.  

 

 
 

 
 

             Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ                                                                  
Δρ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΝΑΡΗ 
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