
Κατά την είσοδό σας στο διδακτήριο, 
παρακαλείσθε να φοράτε μάσκα, 
καθώς και για την τήρηση των απαιτούμενων μέτρων 
αποφυγής διασποράς του κορωνοϊού, όπως αυτά 
έχουν ανακοινωθεί από τον Εθνικό Οργανισμό 
Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) 

 

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ& B/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΒΡΟΥ 

6 12/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 
 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 
ΕΓΓΡΑΦΕΣ στην Α'τάξη 

Οι εγγραφές στην Α' τάξη του Δημοτικού Σχολείου, για το σχολικό έτος 2020 - 2021, 

πραγματοποιούνται από 15 μέχρι 29 Μαΐου 2020. Εφέτος, θα εγγραφούν τα παιδιά που 

γεννήθηκαν το έτος  2014 (από 01/01/2014 μέχρι 31/12/2014). 

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή: 

1. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας (Δεν προσκομίζεται από τους γονείς αλλά αναζητείται 

από το σχολείο μέσω του πληροφορικού συστήματος myschool του ΥΠΑΙΘ). 

2. Επίδειξη Βιβλιαρίου Υγείας του παιδιού ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, με το οποίο αποδεικνύεται 

ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια. (κρατείται αντίγραφο από το σχολείο) 

3. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ) που πρέπει να συμπληρωθεί και υπογραφεί από παιδίατρο 

ή γενικό ιατρό (το έντυπο δίνεται από το σχολείο). 

4. Αποδεικτικό στοιχείο (απόδειξη λογαριασμού ρεύματος, τηλεφώνου, μισθωτήριο συμβόλαιο κ.α.) 

από το οποίο να φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή. (κρατείται αντίγραφο από το σχολείο) 

5.  Βεβαίωση φοίτησης Νηπιαγωγείου Μέχρι την ημερομηνία έκδοσης του «Πιστοποιητικού 

φοίτησης», το νηπιαγωγείο εκδίδει «Βεβαίωση Φοίτησης» η οποία θα προσκομιστεί από τον γονέα ή 

τον κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας για την εγγραφή του στο δημοτικό.  

(Νήπια τα οποία δεν έχουν εγγραφεί και φοιτήσει στο νηπιαγωγείο και την 31η Δεκεμβρίου του έτους 

εγγραφής συμπληρώνουν την ηλικία των έξι (6) ετών, εγγράφονται στο δημοτικό με απόφαση του Διευθυντή 

Εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του οικείου Κ.Ε.Σ.Υ. ή του οικείου Συντονιστή 

Εκπαιδευτικού Έργου Νηπιαγωγών, διαφορετικά εγγράφονται στο νηπιαγωγείο, σύμφωνα με την παρ. 1β, 

του άρθρου 204, του ν.4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α). Παιδιά που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 8 

του άρθρου 6, του Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109Α), εγγράφονται υποχρεωτικώς στο δημοτικό).  

6. Αίτηση εγγραφής (το έντυπο δίνεται από το σχολείο). 

Πληροφορίες για τις εγγραφές στη Διεύθυνση του 6>υ 12/θ Δημοτικού Σχολείου Αλεξ/πολης,  
τηλ.: 2551026017 
 
Ώρες εγγραφών: 08.30' - 12.30'                                                       Αλεξανδρούπολη, 13 Μαΐου 2020 

 Ο Διευθυντής του Σχολείου 

                                                           
                          Φώτης Χαριτάκης 
 

 


