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ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ 
 ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022 

(Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ Φ.6/22511/Δ1/25-2-2021) 
 

Ανακοινώνεται ότι οι εγγραφές των μαθητών που θα φοιτήσουν στην Πρώτη τάξη του Δημοτικού 
Σχολείου κατά τη σχολική χρονιά 2021-2022, αρχίζουν τη Δευτέρα 1 Μαρτίου 2021 και λήγουν το 
Σάββατο 20 Μαρτίου 2021. 
Φέτος στην Πρώτη τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα εγγραφούν υποχρεωτικά παιδιά που 
γεννήθηκαν από 1-1-2015 μέχρι και 31-12-2015. 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή είναι τα εξής: 
 

Α ’  Τ Α Ξ Η  Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο Υ  

  Α ί τ η σ η - Υ π ε ύ θ υ ν η  Δ ή λ ω σ η  (Την παραχωρεί το σχολείο-Διαθέσιμη στην Ιστοσελίδα) 

• Πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού (αναζητείται αυτεπάγγελτα από το σχολείο) 

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

• Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) Από Κρατικό Νοσοκομείο ή Ιδιώτη Παιδίατρο 

• Αποδεικτικό στοιχείο διεύθυνσης κατοικίας ( λ.χ. λογαριασμός ΔΕΗ, ύδρευσης, σταθερού 
τηλεφώνου, μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας με συμβαλλόμενο κάποιον από τους γονείς ή τον 
ορισμένο ως κηδεμόνα παραλαβής του παιδιού) ή σχετική υπεύθυνη δήλωση 

• Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπιαγωγείου. 
(Το Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπιαγωγείου Δημόσιου/ Ιδιωτικού Νηπιαγωγείου θα διαβιβασθεί 
αυτεπάγγελτα από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό σχολείο εγγραφής του μαθητή. 
  

Εάν το παιδί πάσχει από χρόνια ασθένεια, σχετική ιατρική γνωμάτευση. 
Τυχόν διάγνωση από Κ.Ε.Σ.Υ. ή Αναγνωρισμένο Δημόσιο Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο. 

Δικαστική Απόφαση ή Ιδιωτικό Συμφωνητικό Επιμέλειας (σε περίπτωση διαζυγίου ή διάστασης). 

  

   √  Για να εγγραφεί μαθητής, που δε φοίτησε σε νηπιαγωγείο, στην Α΄ Δημοτικού, θα πρέπει να γίνει 
δεκτή από το Διευθυντή Α΄/θμιας Εκπ/σης σχετική αίτηση των γονέων/κηδεμόνων του, στην οποία θα 
αναφέρονται οι λόγοι μη φοίτησης, διαφορετικά αν δε γίνει αποδεκτή η αίτηση, εγγράφεται στο 
νηπιαγωγείο.   

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εγγραφές των μαθητών στην Α΄ τάξη, απευθυνθείτε 
στον Διευθυντή του Σχολείου κ. Πασχαλίδη Νικόλαο στο τηλ.: 2521036157 από τις 8.00΄ έως και τις 
14.00΄καθημερινά κατά τις ημέρες των εγγραφών. 

  


