
4Ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ                                  ΥΜΗΤΤΟΣ:  14 / 5 / 2020 

                    ΥΜΗΤΤΟΥ 
 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 
 

Οι  ε γ γ ρ α φ έ ς μαθητών στην ΠΡΩΤΗ (Α΄) τάξη για το Σχολικό Έτος 2020-2021 θα 

γίνουν σύμφωνα με το Νόμο από 15 έως 29 Μαΐου , από  09:15 – 12:00. 

 

Επιπροσθέτως σας επισημαίνουμε ότι τη σχολική χρονιά 2020-2021 στην Α΄ Τάξη του 

Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές που γεννήθηκαν από 1-1-2014 έως 31-12-2014. 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ : 

       

     1) Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 35 της από 01-05-2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 90), οι αιτήσεις εγγραφών στα δημοτικά σχολεία για το 

σχολικό έτος 2020-2021 θα πραγματοποιηθούν από 15 έως 29 Μαΐου 2020. Για τις εκπρόθεσμες 

εγγραφές ή την καθυστέρηση εγγραφής ισχύουν όσα προβλέπονται παρ. 7 και 8 του άρθρου 7 

του ΠΔ 79/2017 (ΦΕΚ 109Α), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 

142Α). Επισημαίνεται ότι τη σχολική χρονιά 2020-2021 στην Α΄ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου 

θα φοιτήσουν οι μαθητές που γεννήθηκαν από 1-1-2014 έως και 31-12-2014. Με απόφαση του 

Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης συγκροτείται σε κάθε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης Τριμελής Επιτροπή που είναι αρμόδια για τη διενέργεια των εγγραφών των 

μαθητών/τριών στα δημοτικά σχολεία. Η Επιτροπή αποτελείται από τον/την 

Προϊστάμενο/μένη Εκπαιδευτικών Θεμάτων ως πρόεδρο, και δύο (2) Διευθυντές/ντριες ή 

Προϊσταμένους/μένες Δημοτικών Σχολείων ως μέλη παρ. 3 του άρθρου 7 του Π.Δ. 79/2017 

(ΦΕΚ 109Α), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142Α). 

Επισημαίνεται ότι, κατά την περίοδο των εγγραφών, αποτελεί ευθύνη των Διευθυντών/ντριών 

– Προϊσταμένων των σχολικών μονάδων η μέριμνα για την τήρηση των απαιτούμενων μέτρων 

αποφυγής διασποράς του κορονοϊού, όπως αυτά έχουν ανακοινωθεί από τον Εθνικό Οργανισμό 

Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) (https://eody.gov.gr/covid-19-odigies-gia-ti-chrisi-maskas-apo-to-

koino/). Ως εκ τούτου, παρακαλείστε ως προς την πιστή τήρηση των προτεινόμενων μέτρων. 
 
 

2) Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας. Σας ενημερώνουμε ότι από το 

σχολικό έτος 2018-19και εφεξής, για την εγγραφή των μαθητών στα Δημόσια 

Δημοτικά Σχολεία της χώρας δεν απαιτείται η προσκόμιση του 

Πιστοποιητικού Γέννησης από τους γονείς, αλλά αναζητείται από τις 

σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφορικού Συστήματος myschool του 



ΥΠΠΕΘ. (Φ.6/498/57863/Δ1, 6-4-2016). Οι αλλοδαποί πρέπει να 

προσκομίσουν Πιστοποιητικό Γέννησης. 

 
 

3)  Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του παιδιού από το οποίο να προκύπτει ότι έγιναν οι 

αναγκαίοι εμβολιασμοί. 
 

4)  Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.).  
        Το Α.Δ.Υ.Μ. (βλ. Φ.6/1094/80261/Δ1, 20-5-2015) 

 

5)  Βεβαίωση παρακολούθησης νηπιαγωγείου 

 

 

 

6) Αποδεικτικό της διεύθυνσης κατοικίας των γονέων του παιδιού. Μπορεί να 

είναι ένας λογαριασμός ΔΕΗ,  Φορολογική Δήλωση, Συμφωνητικό ενοικίου 

θεωρημένο από την Εφορία ή άλλο επίσημο έγγραφο. 

     Στο σχολείο γράφονται παιδιά που διαμένουν εντός των ορίων του. 

 

 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 

 

 

ΓΙΟΥΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  


