
93ο ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΓΡΗΓ. ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ  ΣΤΗΝ Α ΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ
2022-2023

Από το 93ο Δημ.Σχολείο Αθηνών- Γρηγόρης Λαμπράκης ανακοινώνεται ότι
οι εγγραφές των μαθητών/τριών στην Α τάξη για το σχολ. έτος 2022- 23

αρχίζουν την Τρίτη στις 1/3/2022 και τελειώνουν    στις 18/3/2022
και εγγράφονται υποχρεωτικά

οι μαθητές/τριες που γεννήθηκαν το έτος 2016

Για την εγγραφή στο Δημοτικό Σχολείο απαιτούνται:
 Αίτηση εγγραφής – υπεύθυνη δήλωση

          ( Χορηγείται από το Δημοτικό Σχολείο)
 Πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού

(Θα αναζητηθεί από τον Διευθυντή του Σχολείου μέσω του Πληροφοριακού 
Συστήματος Myschool του Υ.ΠΑΙ.Θ.) αν για κάποιο λόγο μπλοκάρει το Σύστημα 
μπορείτε να το προσκομίσετε εσείς.
* Για τους αλλοδαπούς μαθητές το πιστοποιητικό γέννησης πρέπει να έχει εκδοθεί το
τελευταίο εξάμηνο και να είναι επισήμως μεταφρασμένο στα ελληνικά. Στην 
περίπτωση που δε μπορούν να προσκομίσουν το πιστοποιητικό γέννησης μπορούν 
να εγγραφούν με ληξιαρχική πράξη γέννησης.

 Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο 
οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια 

 Ατομικό Δελτίο Υγείας του Παιδιού (Α.Δ.Υ.Μ.)
(Θα δοθεί από τον Διευθυντή του Σχολείου στον γονέα –κηδεμόνα και θα το 
προσκομίσετε μέχρι αρχές του Μαϊου 2022 ούτως ώστε να διευκολύνονται χρονικά 
και οι γονείς και οι γιατροί για την συμπλήρωση του Ατομικού Δελτίου Υγείας του 
Παιδιού (Α.Δ.Υ.Μ.)

 Αποδεικτικό στοιχείο διεύθυνσης κατοικίας του παιδιού.
(π.χ. λογαριασμός ΔΕΗ, ύδρευσης, μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας, εκκαθαριστικό 
εφορίας, κ.λ.π.)

 Βεβαίωση Φοίτησης Δημόσιου ή Ιδιωτικού Νηπιαγωγείου
 (Παραλαμβάνεται από το Νηπιαγωγείο)

 Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπιαγωγείου
(Το Πιστοποιητικό Φοίτησης εκδίδεται από το Νηπιαγωγείο τον Ιούνιο του 2022 με τη
λήξη του διδακτικού έτους και θα διαβιβαστεί αυτεπάγγελτα από το Νηπιαγωγείο στο 
Δημοτικό Σχολείο εγγραφής του μαθητή ή της μαθήτριας.)

Οι εγγραφές θα γίνονται στο χώρο του σχολείου τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες: 12:00 με 14:00 και η προσέλευση θα γίνεται με τήρηση
όλων των μέτρων προστασίας από τη μετάδοση του κορωνοϊού
(μάσκα, δήλωση επισκέπτη στο σχολείο μας στο EDUPASS με

αρνητικό self test για τους εμβολιασμένους ή νοσήσαντες το
τελευταίο εξάμηνο και με αρνητικό rapid test για τους μη

εμβολιασμένους ή μη νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο , επίδειξη
κάρτας εμβολιασμού ή πιστοποιητικού νόσησης

                                                          Ο Διευθυντής του Σχολείου
                                                                            Γιώργος Όρκας


