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6-20 Μαΐνπ νη εγγξαθέο ζηελ Α΄ ηάμε 

 
Γηα ην ζρνιηθό έηνο 2019-2020 ζηελ Α΄ ηάμε ηνπ  Δεκνηηθνύ ρνιείνπ 

εγγξάθνληαη νη καζεηέο πνπ γελλήζεθαλ από 1-1-2013 έωο 31-12-2013. 
 

 

 Kαινύληαη νη γνλείο-θεδεκόλεο ηωλ νπνίωλ ηα παηδηά ζα θνηηήζνπλ 
ζηελ Α΄ ηάμε Γεκνηηθνύ θαηά ην ζρνιηθό έηνο 2019-2020 λα ππνβάινπλ 
αηηήζεηο-ππεύζπλεο δειώζεηο εγγξαθήο ζην δεκνηηθό ζρνιείν πνπ 
αλήθνπλ ζύκθωλα κε ηα όξηα ηεο ζρνιηθήο πεξηθέξεηαο, πξνζθνκίδνληαο: 

 α) Βεβαίωζε Φνίηεζεο από ην Νεπηαγωγείν 

 β) Απνδεηθηηθό ζηνηρείν από ην νπνίν πξνθύπηεη ε δηεύζπλζε 
θαηνηθίαο ηνπ καζεηή (θνξνινγηθή ελεκεξόηεηα, ινγαξηαζκνί 
θνηλωθειώλ νξγαληζκώλ (ΓΔΗ, Φπζηθό αέξην) 

 γ) Αηνκηθό Γειηίν Υγείαο καζεηή (δίδεηαη από ην ζρνιείν θαη 
επηζπλάπηεηαη ζπκπιεξωκέλν) 

 δ) Βηβιηάξην πγείαο ή άιιν ζηνηρείν από ην νπνίν απνδεηθλύεηαη όηη έρνπλ 
γίλεη ηα πξνβιεπόκελα εκβόιηα. ηελ πεξίπηωζε καζεηώλ κε αλαπεξία θαη εηδηθέο 
εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο νη γνλείο/θεδεκόλεο ζπλππνβάιινπλ γλωκάηεπζε από 
Κ.Ε.Δ.Δ.Τ λπλ Κ.Ε..Τ. ή δεκόζην ηαηξνπαηδαγωγηθό θέληξν ή άιιε δεκόζηα 
αξκόδηα ππεξεζία, ρωξίο απηή λα απνηειεί πξνϋπόζεζε εγγξαθήο. 

 ε) Τν πηζηνπνηεηηθό γέλλεζεο γηα ηελ εγγξαθή κέζω ηνπ 
πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ ΤΠΠΕΘ ζα ην αλαδεηήζεη ν Δηεπζπληήο ηνπ 
δεκνηηθνύ ζρνιείνπ. Οη αιινδαπνί καζεηέο εγγξάθνληαη ζηελ Α’ ηάμε αθνύ 
πξνζθνκίζνπλ ιεμηαξρηθή πξάμε γέλλεζεο ή νκνεηδέο πηζηνπνηεηηθό, επίζεκα 
κεηαθξαζκέλν θαζώο θαη ηα ινηπά δηθαηνινγεηηθά.  

 Εθπξόζεζκεο εγγξαθέο ζην δεκνηηθό ζρνιείν γηα ιόγνπο αλωηέξαο βίαο 
γίλνληαη δεθηέο κε απόθαζε ηνπ νηθείνπ Δηεπζπληή Πξωηνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο. 
ηελ πεξίπηωζε απηή ε εγγξαθή πξαγκαηνπνηείηαη ζην εγγύηεξν ηεο θαηνηθίαο ηνπ 
καζεηή ζρνιείν ζην νπνίν ππάξρεη θελή ζέζε. 

 Καζπζηέξεζε εγγξαθήο ζηελ Α’ ηάμε,   κπνξεί λα γίλεη γηα ζνβαξνύο 
ιόγνπο πνπ πηζηνπνηνύληαη κε βεβαίωζε Κ.Ε..Τ. ή δεκόζηαο ηαηξνπαηδαγωγηθήο 
ππεξεζίαο ή δεκόζηνπ λνζνθνκείνπ, κε ηελ νπνία πξνζδηνξίδεηαη θαη ε δηάξθεηα 
ηεο δηθαηνινγεκέλεο θαζπζηέξεζεο. 

 Οη πξνεξρόκελνη από ζρνιεία ηνπ εμωηεξηθνύ, εκεδαπνί ή αιινδαπνί 
καζεηέο εγγξάθνληαη ζηελ αξηζκεηηθά αληίζηνηρε ηάμε, εθόζνλ έρνπλ ηε λόκηκε 
ειηθία πνπ ηζρύεη ζηελ Ειιάδα ή ζε κηθξόηεξε αλ νη γνλείο/θεδεκόλεο ην δεηήζνπλ 
κε ζρεηηθή δήιωζε.  
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