
ΕΓΓΡΑΦΕΣ Α` ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά εγγραφών για τους 

μαθητές της Α’ Δημοτικού, της επόμενης σχολικής 

χρονιάς, υποβάλλονται από 15 έως 30 Μαΐου 2020, στο 

σχολείο από  τις 9.00 πμ – 11.30 πμ.  

 

Μόνο για την Παρασκευή 15-05-2020 οι εγγραφές θα 

γίνουν 11:30 με 13:00 λόγω τηλεδιάσκεψης).  

 

Στην Α’ τάξη εγγράφονται οι μαθητές που γεννήθηκαν το 

2014. 

 

Για την εγγραφή χρειάζονται: 

 Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση γονέων – κηδεμόνων (το 

έντυπο δίδεται από το σχολείο) 

 

 Βιβλιάριο υγείας όπου να φαίνεται ότι έχουν γίνει τα 

απαραίτητα εμβόλια  

 Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) (δίδεται 

από το Σχολείο, συμπληρώνεται από τον Παιδίατρο 

και επιστρέφεται την 1η Σεπτεμβρίου) 

 Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η 

διεύθυνση κατοικίας του μαθητή (παράκληση για Ε1 ) 

 

 Βεβαίωση φοίτησης Νηπιαγωγείου.  

 
 

 



 

 

 

                          Χωροταξικά όρια του 9ου Δ. Σχ. Αμαρουσίου 

 

Οδός Περικλέους (μονά-ζυγά στο 1° Δημοτικό Σχολ. Αμαρουσίου), 

Στέφανου Δραγούμη, Κυρήνειας, Χαρ. Τρικούπη (από Θεμιστοκλέους 

έως Μεσολογγίου μονά-ζυγά στο 16° Δ. Σχ, Αμαρουσίου), Μεσολογγίου 

(από Ρ. Φεραίου έως Κρήτης μονά-ζυγά στο 16° Δημ. Σχολ. 

Αμαρουσίου, Κρήτης (από Μεσολογγίου έως Νερατζιωτίσσης μονά-ζυγά 

στο 16° Δημ. Σχολ. Αμαρουσίου), Νερατζιωτίσσης (ζυγά), Ανδρέα 

Παπανδρέου (μέχρι Αιγαίου), Αιγαίου, Βύρωνος (μέχρι Λάμπρου 

Κατσώνη), Ναυαρίνου (εκτός 2-6 που ανήκει στην Πεύκη). 

Ανήκει και η περιοχή Ψαλίδι Αμαρουσίου  

 ΟΔΟΙ : Αιγαίου, Βύρωνος (μονοί αριθμοί εκτός 39,43,45), Αγρινίου 

(μονοί αριθμοί), Μυστρά, Ηλέκτρας, Κολοκοτρώνη, Νέστωρος, Θέτιδος, 

Ατρειδών, Κορίνθου, Κιάτου, Κηφισιάς, Θεσσαλίας, Φιλικής Εταιρείας 

(όρια με Δήμο Ηρακλείου), Μαρίνου Αντύπα, Λ. Κύμης, 

Νερατζιωτίσσης, Α.Παπανδρέου, Αιγαίου, Τήνου (Ναούσης) οι μονοί 

αριθμοί . 

Α Π Ο Φ Α Σ Η, Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ, Φ.19.1 /140 /5281 της 14-05-2020 



                                                                      

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ 
ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

 

Για κάθε εγγραφή πρέπει να υπάρχουν όλα τα έγγραφα ώστε 

να ολοκληρωθεί η διαδικασία με μία προσέλευση, καθώς και 

οι βεβαιώσεις εργασίας ή ανεργίας για πιθανή εγγραφή στο 

Ολοήμερο πρόγραμμα που θα γίνει ταυτόχρονα. 

 

Για κάθε εγγραφή θα προσέρχεται ένα μόνο άτομο, με μάσκα 

γάντια και δικό του στιλό.  

                                                                

 

                                                                  O Δ/ντής  

                                Ευστάθιος Βιτωράτος 
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