
Ο Διευθυντής του Σχολείου 
 
 

Φώτης Χαριτάκης 

Κατά την είσοδό σας στο διδακτήριο, 
παρακαλείσθε να φοράτε μάσκα 
υψηλής προστασίας, 
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.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2022 – 2023, 

πραγματοποιούνται από 1 μέχρι 20 Μαρτίου 2022. Εφέτος θα εγγραφούν τα παιδιά που 

γεννήθηκαν το έτος 2016 (από 01/01/2016 μέχρι 31/12/2016).  

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή: 

 

1. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου  (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 (λογαριασμός ηλ. ρεύματος, τηλεφώνου, μισθωτήριο συμβόλαιο κ.α.) 

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

σχολείο) 

5. Βεβαίωση παρακολούθησης Νηπιαγωγείου Όπου δεν είναι δυνατή η προσκόμισή της, οι 

γονείς υποβάλλουν σχετική αίτηση προς τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης Π.Ε. στην οποία 

θα φαίνονται οι λόγοι μη φοίτησης. Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης αφού εξετάσει την εν λόγω 

αίτηση, εγκρίνει την εγγραφή του μαθητή. Αν ο Διευθυντής Εκπαίδευσης δεν κάνει δεκτή 

την αίτηση των γονέων, τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις της περιπτ. 26 της παρ. 4 του 

άρθρου 94 του Νόμου 3852/2010. 

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

Πληροφορίες για τις εγγραφές στη Διεύθυνση του 6ου 12/θ Δημοτικού Σχολείου Αλεξ/πολης, 

τηλ.: 2551026017 

Ώρες εγγραφών: 13.20΄ - 14.00΄ (Μετά από ραντεβού) 

 

    Αλεξανδρούπολη, 28 Φεβρουαρίου 2022 

 

 

 

  

  Ε  Λ  Λ  Η  Ν  Ι  Κ  Η        Δ  Η  Μ  Ο  Κ  Ρ  Α  Τ  Ι  Α  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ A/ΘΜΙΑΣ& B/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΒΡΟΥ  
-------- 
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 12/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 


