
 

 

 

ΕΓΓΡΑΦΕ ΣΗΝ Α΄ΣΑΞΗ  

Ανακοινώνεηαι όηι οι εγγπαθέρ ηων μαθηηών πος θοιηήζοςν 

ζηην Ππώηη ηάξη απσίζοςν ηη Σπίηη 2
η
 Ιοςνίος και 

ηελειώνοςν ηην Παπαζκεςή 19 Ιοςνίος 2015. 

Σα παιδιά πος θα εγγπαθούν ππέπει να είναι γεννημένα από 

1/1/2009 έωρ 31/12/2009. 

Σα απαιηούμενα δικαιολογηηικά πος ππέπει να έσεηε μαζί 

ζαρ είναι: 

1. Αίηηζη-Υπεύθςνη Γήλωζη ( Γίδεηαη από ηο ζτοιείο ) 

2. Πιζηοποιηηικό γέννηζηρ από ηο Γήκο (ή Κοηλόηεηα ), ζηα Γεκοηοιόγηα 

ηοσ οποίοσ είλαη γρακκέλο ηο παηδί. Το πηζηοποηεηηθό πρέπεη λα έτεη 

εθδοζεί πρόζθαηα θαη λα αλαγράθεηαη ζ’ ασηό ε εκεροκελία γέλλεζες 

οιογράθως θαη αρηζκεηηθώς. 

3. Βεβαίωζη παπακολούθηζηρ Νηπιαγωγείος 

4. Δπίδειξη ηος βιβλιαπίος Υγείαρ ηος παιδιού ή προζθόκηζε άιιοσ ζηοητείοσ 

από ηο οποίο προθύπηεη όηη έγηλαλ ηα προβιεπόκελα εκβόιηα. 

5. Αποδεικηικό ζηοισείο για ηη διεύθςνζη καηοικίαρ ηος μαθηηή/ηηρ μαθήηπιαρ, 

όπως: 

- ο ηειεσηαίος ιογαρηαζκός Δ.Ε.Η., Ο.Σ.Ε. ή Ε.Τ.Δ.Α.Π., ποσ έτεη εθδοζεί 

ζηο όνομα ηος γονέα, ή 

- ζσκθωλεηηθό κίζζωζες θαηοηθίας επηθσρωκέλο από ηελ αρκόδηα  Δ.Ο.Τ. 

ή βεβαίωζε θαηοηθίας από ηο Γήκο. 

6. Σσκπιερωκέλο ηο αηοκηθό δειηίο σγείας ηοσ καζεηή ( ΑΔΤΜ ). Σε 

περίπηωζε ποσ έτεηε θιείζεη ραληεβού κε γηαηρό αργόηερα, πρέπεη λα 

γλωρίδεηε όηη πρέπεη λα ηο θέρεηε ζηο ζτοιείο ηο αργόηερο κέτρη ηης 11/9 

αιιηώς ηο παηδί δελ κπορεί λα ζσκκεηέτεη ζηο κάζεκα ηες γσκλαζηηθής. 

 

 



Πρόζθεηα δικαιολογηηικά ( Καηά περίπηωζη) 

Α) Γηθαζηηθή απόθαζε ή Ιδηωηηθό ζσκθωλεηηθό Δπηκέιεηας, ζε 

περίπηωζε δηαδσγίοσ ή δηάζηαζες. 

Β) Γηάγλωζε από Κ.Δ.Γ.Γ.Υ. ή Γεκόζηο Ιαηροπαηδαγωγηθό Κέληρο, αλ 

ηο παηδί έτεη καζεζηαθές δσζθοιίες . 

Γ) Ιαηρηθή Γλωκάηεσζε, αλ ηο παηδί πάζτεη από τρόληα αζζέλεηα. 

 

 

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ 

 

Οι αλλοδαποί μαθηηέρ θα πποζκομίζοςν ηα παπαπάνω δικαιολογηηικά καθώρ 

και ένα πιζηοποιηηικό γέννηζηρ ή ανηίγπαθο διαβαηηπίος επίζημα 

μεηαθπαζμένα. 

Για πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ επικοινωνήζηε με ηη διεύθςνζη ηος ζσολείος ζηο 

ηηλέθωνο 210.2799029 (εζωηεπικό 1) από ηιρ 09:00-13:00 ηιρ εξήρ ημέπερ ηος 

Ιοςνίος 

Γεςηέπα Τπίηη Τεηάπηη Πέμπηη Παπαζκεςή Σάββαηο Κςπιακή 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19   

 

Την αίηηζη-ςπεύθςνη δήλωζη μποπείηε να ηην καηεβάζεηε να ηην εκηςπώζεηε 

και να ηην θέπεηε ζηο ζσολείο ζςμπληπωμένη για ηην καλύηεπη και ηασύηεπη 

εξςπηπέηηζή ζαρ. 


