
12/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  
   ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ            ΠΕΜΠΤΗ, 25-02-2021 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΘΕΜΑ:     ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Α΄ ΤΑΞΗΣ  ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022.  
 

Σας γνωρίζουμε ότι τη σχολική χρονιά 2021-2022 στην Α’ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα 

φοιτήσουν οι μαθητές που γεννήθηκαν από 1-1-2015 έως 31-12-2015. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση Εγγραφής  (Blog- Καρτέλα Αιτήσεις –Δηλώσεις). 

2. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου (αναζητείται από τη σχολική μονάδα μέσω  του πληροφοριακού   

       Συστήματος myschool του ΥΠΑΙΘ) ή Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως επίσημα μεταφρασμένη   

        (για τους αλλοδαπούς μαθητές). 

3. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.), ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο  

        οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό   

        Πρόγραμμα Εμβολιασμών. 

4. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή - Α.Δ.Υ.Μ. (Blog- Καρτέλα Αιτήσεις –Δηλώσεις) 

5. Βεβαίωση Φοίτησης στο Νηπιαγωγείο (δίνεται στον κηδεμόνα από το Νηπιαγωγείο).  

6. Αποδεικτικό στοιχείο διεύθυνσης κατοικίας του παιδιού (στο όνομα του κηδεμόνα), ήτοι 

λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο. 

Σε περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η προσκόμιση των ανωτέρω αποδεικτικών διεύθυνσης 

μόνιμης κατοικίας, δύνανται να γίνουν δεκτά και αποδεικτικά από ιδιωτικούς παρόχους ηλεκτρικής 

ενέργειας ή παρόχους κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας. Επισημαίνεται όμως ότι στην περίπτωση 

αυτή ο γονέας/κηδεμόνας απαιτείται να προσκομίσει δύο τύπους εκ των προαναφερόμενων 

δικαιολογητικών (πχ λογαριασμό κινητής τηλεφωνίας και λογαριασμό παρόχου ηλεκτρικής 

ενέργειας, κλπ) που έχουν εκδοθεί στο όνομά του/της, προς εγγραφή του τέκνου/τέκνων. 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

7. Γνωμάτευση Κ.Ε.Σ.Υ./Δημόσιου Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου (ειδικές εκπ/κές ανάγκες). 

8. Δήλωση εγγραφής στο Ολοήμερο Πρόγραμμα. (Blog- Καρτέλα Αιτήσεις –Δηλώσεις) 

9. Δήλωση εγγραφής για μεταφορά με σχολικό λεωφορείο. (Blog- Καρτέλα Αιτήσεις –Δηλώσεις) 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αιτήσεις εγγραφής δύνανται να υποβάλουν και γονείς ή κηδεμόνες που διαμένουν εκτός 

σχολικής περιφέρειας, εφόσον στο σχολείο φοιτούν ήδη αδέρφια του προς εγγραφή μαθητή. 

 

 

 

 

 

 

Ο Διευθυντής του Σχολείου 

Ιωάννης Αθανασίου 

ΩΡΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 
 

Από 01/3/2021  έως  20/3/2021 
 

Καθημερινά: 

11:00   -  13:00  
 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
22940 95978 
E-MAIL 
mail@dim-anatol.att.sch.gr 
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 
http://blogs.sch.gr/dimanatl 
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