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ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση για τις αιτήσεις εγγραφών μαθητών/τριών Α΄ τάξης» 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  

Οι  αιτήσεις εγγραφών των μαθητών της Α΄ τάξης (οι γεννηθέντες το 2015)  σύμφωνα με τις 

διατάξεις της εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Φ.6/22511/Δ1/25-2-2021 θα 

πραγματοποιούνται από 1  μέχρι 19 Μαρτίου 2021 και ώρες  9:30 έως 12:00. Για την είσοδό σας  

στο σχολείο απαιτείται η χρήση προστατευτικής μάσκας. Στο γραφείο της Διεύθυνσης θα 

επιτρέπεται η είσοδος το πολύ δύο ατόμων της ίδιας οικογένειας. Θα τηρείται σειρά 

προτεραιότητας και η Αίθουσα Εκδηλώσεων θα λειτουργήσει ως χώρος αναμονής, εφαρμόζοντας 

πιστά τα προβλεπόμενα μέτρα ασφάλειας. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας καλό θα ήταν να 

υπάρχει προκαθορισμένη συνεννόηση, ώστε να αποφευχθεί η  ταυτόχρονη παραμονή στον χώρο του 

σχολείου αρκετών ατόμων. Τα ραντεβού θα έχουν σε κάθε περίπτωση προτεραιότητα. Για την 

εξυπηρέτησή σας  μπορείτε να χρησιμοποιείτε την τηλεφωνική γραμμή με αριθμό 2108043291. 

 
 Σύμφωνα με το παρ. 4α, του άρθρου 7, του ΠΔ 79/2017 (ΦΕΚ 109Α), όπως τροποποιήθηκε με την 

παράγραφο 2 του άρθρου 44 του Ν. 4777/2021 (ΦΕΚ 25
 
Α) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την 

αίτηση εγγραφής στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου είναι τα εξής:  

α. Βεβαίωση φοίτησης στο νηπιαγωγείο.  

β. Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι 

έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια. Οι γονείς που για οποιουσδήποτε άλλους λόγους (προσωπικά δεδομένα 

και πιθανές παρενέργειες) δεν επιθυμούν τον εμβολιασμό των παιδιών τους, οφείλουν να προσκομίζουν 

βεβαίωση ιατρικής αντένδειξης από : α) Περιφερειακά Γενικά Νοσοκομεία, ή β) Δ/νσεις Υγιεινής της 

οικείας Νομαρχίας, ή γ) Ιατροκοινωνικά Κέντρα, ή δ) Ασφαλιστικούς φορείς, ή ε )ιδιώτες ιατρούς, 

σύμφωνα με τον κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας Ν.3418/28-11-2005(τ. Α' ΦΕΚ 287).   

γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.). Το Α.Δ.Υ.Μ. καταρτίζεται και συμπληρώνεται από 

ιατρούς των οικείων Μονάδων Υγείας του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (Κέντρα Υγείας, 

Πολυδύναμα Περιφερειακά ιατρεία κλπ) ή των Εξωτερικών Ιατρείων των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ή 

των ιδιωτών ιατρών συμβεβλημένων με τον Εθνικό Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ή τον 

αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα των γονέων και κηδεμόνων ή από ιδιώτες ιατρούς (χωρίς σύμβαση με 

ασφαλιστικά ταμεία). Το σχετικό έντυπο του Ατομικού Δελτίου Υγείας θα σας δοθεί κατά την ημέρα της 

εγγραφής, προκειμένου να το προσκομίσετε στο σχολείο με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. 

 δ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή/τριας.  Είναι 

απαραίτητο να προσκομίσετε στο Σχολείο μας μαζί με έναν  λογαριασμό ΔΕΚΟ (στο όνομα ενός 

γονέα), το μισθωτήριο οικίας θεωρημένο από την οικία εφορία ή το συμβόλαιο ιδιοκτησίας της 

οικίας διαμονής.   

Την ίδια ημέρα των εγγραφών έχετε τη δυνατότητα να κάνετε αίτηση για τη φοίτηση του παιδιού 

σας στο Ολοήμερο Σχολείο. Η παρακολούθηση του Ολοήμερου Προγράμματος είναι προαιρετική. 

Το σχετικό έντυπο (αίτηση) θα σας δοθεί στο σχολείο κατά την ημέρα της εγγραφής. Το πρόγραμμα 

του Ολοήμερου Σχολείου ξεκινά καθημερινά στις 13.15 και ολοκληρώνεται στις 16:00. Σας 

παρέχετε η δυνατότητα για την ενδιάμεση αποχώρηση του παιδιού σας από το Ολοήμερο Σχολείο 

στις 15:00.  



Επιπρόσθετα, το παιδί σας έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει το πρόγραμμα της Πρωινής 

Ζώνης, με την  προϋπόθεση ότι θα φοιτήσει στο Ολοήμερο Σχολείο. Η Πρωινή Ζώνη ξεκινά στις 

07:00 π. μ. . Η προσέλευση της Πρωινής Ζώνης  ολοκληρώνεται στις 07:15΄.  

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο της  Διεύθυνσης τις               

εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

 

 

Βριλήσσια,  26 Φεβρουαρίου 2021 

 

Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 

 

ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 
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