
Εγγραφή μαθητών στην Πρώτη τάξη 

(Λαμβάνοντας υπόψη την περ.α της παρ.4 του άρθρου 7 του Π.Δ 79/2017(Α109),όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 του άρθρου44 του ν.4777/2021(Α25) 

Ανακοινώνεται ότι οι αιτήσεις εγγραφών στα δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2022-2023των μαθητών 

που θα φοιτήσουν για πρώτη φορά  στην Πρώτη (Α’) Τάξη Δημοτικού Σχολείου, 

αρχίζουν την Τρίτη 1 Μαρτίου 2022 και λήγουν την Παρασκευή 18 Μαρτίου 2022. 

Στις ίδιες ημερομηνίες θα γίνονται κι οι εγγραφές για το ολοήμερο πρόγραμμα του σχολείου. 

Στην Πρώτη Τάξη Δημοτικού Σχολείου θα εγγραφούν υποχρεωτικά φέτος παιδιά που γεννήθηκαν από 1-1-

2016 μέχρι και 31-12-2016 

 
Α. Υποβάλλονται κατά την εγγραφή: 

1 Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση Θα την πάρετε από το Σχολείο και θα 

συμπληρώσετε τα απαραίτητα στοιχεία 

2 Βεβαίωση φοίτησης Νηπιαγωγείου Θα την πάρετε από το Νηπιαγωγείο 

3 Βιβλιάριο υγείας Επίδειξη του γαλάζιου βιβλιαρίου υγείας 

  του μαθητή ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο 



οποίο να φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα 

εμβόλια 

 

Β. Υποβάλλεται άμεσα ή το αργότερο μέχρι 11 Σεπτεμβρίου: 

1 Ατομικό Δελτίο Υγείας μαθητή (ΑΔΥΜ) Από κρατικό νοσοκομείο ή ιδιώτη παιδίατρο. Το 

έντυπο θα το πάρετε από το σχολείο. 

 

Γ. Πρόσθετα δικαιολογητικά κατά περίπτωση: 

1 Εάν το παιδί πάσχει από χρόνια ασθένεια, σχετική ιατρική γνωμάτευση 

2 Εάν το παιδί έχει μαθησιακές δυσκολίες, διάγνωση από ΚΕ.Σ.Υ. ή Αναγνωρισμένο Δημόσιο 

Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο 

3 Δικαστική Απόφαση ή Ιδιωτικό Συμφωνητικό Επιμέλειας (σε διαζύγιο ή διάσταση) 

Οι αλλοδαποί μαθητές εγγράφονται στην Α' τάξη προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά που αναφέρονται 

παραπάνω καθώς και πιστοποιητικό γέννησης ή Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης, επίσημα μεταφρασμένα 

χωρίς τη δέσμευση της ημερομηνίας έκδοσης.  

Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στις Διευθύντριες των Δημοτικών Σχολείων, Αναπαύσεως 25 ή στο τηλέφωνο 2310677128 

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 

 1 2 3 4   

7 8 9 10 11   

14 15 16 17 18   

από τις 10.00 ως τις 12.30 τις εξής ημέρες του Μαρτίου (Οι διαθέσιμες ημέρες κι ώρες μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Παρακαλούμε για την τήρηση των απαιτούμενων μέτρων αποφυγής διασποράς του κορονοϊού, όπως αυτά έχουν 

ανακοινωθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (https://eody.gov.gr/covid-19-odigies-gia-ti-chrisi-maskas-

apo-to-koino/). Οι γονείς που θα έρχονται στο σχολείο οφείλουν να φορούν μάσκα, να τηρούν τις αποστάσεις 

ασφαλείας και να έχουν δικό τους στυλό. 

https://eody.gov.gr/covid-19-odigies-gia-ti-chrisi-maskas-apo-to-koino/
https://eody.gov.gr/covid-19-odigies-gia-ti-chrisi-maskas-apo-to-koino/

