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«Εγγραφές μαθητών στα δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2021-
2022» 

Οι εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2021-22 θα 

πραγματοποιηθούν από  1 έως και 20 Μαρτίου  2021 (κατά τις ώρες 

08:30π.μ. έως 12:00π.μ. στο κεντρικό κτήριο του Δημοτικού Σχολείου Γουρνών) 

Επισημαίνεται ότι τη σχολική χρονιά 2021-2022 στην Α’ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου 
θα φοιτήσουν οι μαθητές που γεννήθηκαν από 01-01-2015 έως 31-12-2015. 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ  

 1. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας  (για την εγγραφή των 
μαθητών στα 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 
ΥΠΑΙΘ  κατόπιν υπεύθυνης δήλωσης του γονέα) 

 2. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.), ή προσκόμιση 
άλλου στοιχείου, από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα 
εμβόλια (Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών) 

 3. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή  το οποίο μπορεί να προσκομισθεί και 
λίγο αργότερα (το Α.Δ.Υ.Μ.  συμπληρώνεται από τον παιδίατρο) 

 4. Αποδεικτικό στοιχείο στο όνομα των γονέων από το οποίο διαπιστώνεται 
η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή (π.χ. λογαριασμός ρεύματος ή νερού, 
μισθωτήριο συμβόλαιο) 

 5. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου (εκδίδεται από το Νηπιαγωγείο για 
την εγγραφή στο Δημοτικό) 

 6. Αίτηση εγγραφής μαθητή στην Α΄τάξη-Υπεύθυνη Δήλωση γονέα 
 7. Αίτηση εγγραφής στο Ολοήμερο (έως 15:00 ή 16:00) ή και στην Πρωινή 

Ζώνη (7:15 έως 8:00) (σε περίπτωση ενδιαφέροντος για Ολοήμερο, χωρίς 
δικαιολογητικά για την φετινή χρονιά) 

 8. Υπεύθυνη Δήλωση όπου ο έτερος γονέας/κηδεμόνας συναινεί στην 
εγγραφή του παιδιού του (αφορά τον γονέα που δεν είναι παρών/ούσα) 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  

Ο ενδιαφερόμενος γονέας παραλαμβάνει από το σχολείο φάκελο με τα έγγραφα που πρέπει 
να συμπληρώσει. Κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού (2810762030) προσκομίζει τα 
δικαιολογητικά εγγραφής που απαιτούνται (2,3,4,5) καθώς και τα συμπληρωμένα έγγραφα 
(6,7,8) και υπογράφει παρουσία της Δ/ντριας. 

Η  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

ΔΟΥΚΟΥΜΕΤΖΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 
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