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ΘΕΜΑ: «Εγγραφές μαθητών/τρών στην Α΄ τάξη για το σχολικό  έτος 

2021-2022» 
 

       Κατά το σχολικό έτος 2021-2022 στην Α΄ τάξη του Δημοτικού 

Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές/τριες που γεννήθηκαν από 1-1-2015 

έως 31-12-2015. 

Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 19 Μαρτίου 2021. 

Εγγραφές μετά την 20η Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και 

χρειάζονται έγκριση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.  

Η προσκόμιση των δικαιολογητικών θα πραγματοποιείται 

καθημερινά από τις 10:00  έως τις 12:00 για το χρονικό διάστημα που 

τα σχολεία βρίσκονται σε αναστολή λειτουργίας και από τις 13:15- 

14:00 όταν τα σχολεία ανοίξουν. 

Πριν την προσέλευση σας στη σχολική μονάδα καλό θα ήταν να προηγηθεί 

τηλεφωνική επικοινωνία προς αποφυγή συνωστισμού.  

      Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄τάξη 

είναι τα εξής: 

1.Βεβαίωση φοίτησης Νηπιαγωγείου (θα παραληφθεί υπηρεσιακά από το 

Νηπιαγωγείο Φυλής). 

2.Ατομικό Δελτίο Υγείας. Συμπληρώνεται από παιδίατρο. Πριν από την 

επίσκεψη στο γιατρό, μπορείτε να παραλάβετε το σχετικό έντυπο από τη 

Δ/ντρια του σχολείου. Παρακαλούμε πολύ να δοθεί μεγάλη προσοχή στην 

ορθή συμπλήρωση των ατομικών στοιχείων του μαθητή. 

3.Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση 

κατοικίας του μαθητή/τριας (εκκαθαριστικό της Εφορίας ή λογαριασμός 

ΔΕΗ που να είναι στο όνομα ενός από τους γονείς ή μισθωτήριο 

κατοικίας).  

4.Βιβλιάριο Εμβολίων του μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου  

στο οποίο να φαίνεται ότι έχουν γίνει τα προβλεπόμενα εμβόλια. 



5.Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας. Διευκρινίζεται ότι 

δεν απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Γέννησης από τους 

γονείς αλλά αναζητείται  από τις σχολικές μονάδες μέσω του 

Πληροφοριακού Συστήματος myschool  του ΥΠΑΙΘ. 
 

       Οι αλλοδαποί μαθητές/τριες που δε δύνανται να προσκομίσουν το 

Πιστοποιητικό Γέννησης, μπορούν να εγγραφούν με Ληξιαρχική Πράξη 

Γέννησης. Όλα τα δικαιολογητικά εγγραφής των αλλοδαπών 

μαθητών/τριών πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα. 

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

           Οι μαθητές /τριες της Α΄τάξης μπορούν να εγγράφονται στο 

Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα κατόπιν σχετικής αίτησης-δήλωσης 

των γονέων /κηδεμόνων τους. 

Δικαίωμα συμμετοχής μαθητών/τριών στο τμήμα Πρωινής Ζώνης (7:00-

8:00) έχουν οι μαθητές/τριες που είναι εγγεγραμμένοι και φοιτούν στο 

Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα.  

 

 
                                                                                           Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  
 

                                                                                                                                                                                                           

ΚΡΟΜΜΥΔΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 

 

 

 

 


