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ΔΓΓΡΑΦΔ  ΜΑΘΗΣΩΝ / ΣΡΙΩΝ  ΣΗΝ  Α΄  ΣΑΞΗ 2022 - 2023 
      αρ ενημεπώνοςμε όηι οι εγγπαθέρ ηων μαθηηών/ηπιών ζηην Α΄ ηάξη για ηο ζσολικό έηορ 2022-2023 
θα γίνοςν ηο διάζηημα 1 έωρ 20  Μαπηίος 2022 αποκλειζηικά με πανηεβού εγγπαθήρ. Φέηορ 
εγγπάθονηαι ηα παιδιά, πος γεννήθηκαν ηο έηορ 2016 (από 1/1/2016 έωρ και 31/12/2016). Μποπείηε να 
ζηείλεηε email ζηο mail@5dim-kamat.att.sch.gr ή να ηηλεθωνείηε ηιρ επγάζιμερ ημέπερ και ώπερ 08.15 – 
12.00, για να κλείζεηε ηο πανηεβού ή για πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ ζσεηικά με ηιρ εγγπαθέρ.            
Πποζοσή:  Καηά ηην πποζέλεςζή ζαρ ζηο ζσολείο απαιηείηαι α) απνηηικό self test ηελεςηαίος 
24ώπος, πος θα επιδεισθεί ζηην είζοδο είηε ηλεκηπονικά είηε ένηςπα, β) να ηηπηθούν ηα απαιηούμενα 
μέηπα αποθςγήρ διαζποπάρ ηος κοπωνοϊού (μάζκερ, αποζηάζειρ), όπωρ ζςζηήνει ο ΔΟΓΤ.  
Σα όξηα ηνπ ζρνιείνπ πεξηθιείνληαη από ηηο νδνύο: Λ. Φπιήο (δπγά) – Καλάξε – Ρεζύκλνπ - νπιίνπ 
(κνλά 51-71) - 25εο Μαξηίνπ - Δεξβελαθίωλ (κνλά 1-45) - Κ. Παιακά (δπγά από 86 ) - Καπνδηζηξίνπ 
(κνλά) - Αγ. ππξίδωλα (δπγά). Θα βξείηε ράξηε κε ηα όξηα ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ καο: 

https://drive.google.com/open?id=1YWOCF2CJkY3GZ0RcpnEvbfuLOcs&usp=sharing 
 

Απαπαίηηηα δικαιολογηηικά εγγπαθήρ: 
 

1. Αίηηζη – Τπεύθςνη Γήλωζη εγγπαθήρ: ρνξεγείηαη από ην ζρνιείν θαη ζπκπιεξώλεηαη  
 θαη από ηνπο δύν γνλείο. 
 

2. Πιζηοποιηηικό γέννηζηρ από ηον Γήμο:   Προζοχή: αλαδεηείηαη από ην ζρνιείν ππεξεζηαθά. 
 

3. Αηομικό Γεληίο Τγείαρ Μαθηηή (Α.Γ.Τ.Μ.): Υνξεγείηαη από ην ζρνιείν θαη αργόηερα μες ζηο  
καλοκαίρι ζπκπιεξώλεηαη από παηδίαηξν ή γεληθό ηαηξό ή ζε εηδηθέο πεξηπηώζεηο από παζνιόγν ζε 
Μνλάδεο Τγείαο, Εμωηεξηθά Ιαηξεία, Κέληξα Τγείαο, αζθαιηζηηθό θνξέα ηωλ γνλέωλ, ηδηώηε γηαηξό 
ζπκβεβιεκέλν ή όρη κε ηνλ ΕΟΠΤΤ.  

      Προζοχή: ην Α.Γ.Τ.Μ. δεν πρέπει να προζκομιζηεί άμεζα, αιιά λα θαηαηεζεί ωο 16/09/2022,  

      δηλαδή όζο πιο κονηά ζηον επηέμβπη ηόζο καλύηεπα. 
 

4.   Δπίδειξη ηος Βιβλιαπίος εμβολίων ηος παιδιού: Να έρνπλ γίλεη ηα εκβόιηα πνπ πξνβιέπνληαη 

      για ηην ηλικία ηος θαη είλαη εληαγκέλα ζην Εζληθό Πξόγξακκα Εκβνιηαζκώλ. 

5.   Αποδεικηικό ζηοισείο από ηο οποίο να πποκύπηει η διεύθςνζη καηοικίαρ ηος παιδιού   

     (λογαπιαζμόρ ΓΔΗ, ΔΤΓΑΠ, μιζθωηήπιο ζςμβόλαιο, θοπολογική δήλωζη Δ1). 
 

6. Βεβαίωζη θοίηηζηρ ζε Νηπιαγωγείο: σοπηγείηαι από ηο Νηπιαγωγείο θοίηηζηρ. Απγόηεπα ζηη   
      λήξη ηος ζσολικού έηοςρ θα πποζκομίζεηε ηο Πιζηοποιηηικό Φοίηηζηρ από ηο Νηπιαγωγείο. 
 

7. Ολοήμεπο: Δθόζον επιθςμείηε ηη θοίηηζη ηος παιδιού ζαρ ζηο Ολοήμεπο, θα ςποβάλεηε ζσεηική    
       αίηηζη πος θα πάπεηε από ηο ζσολείο.          
                                                                    

                                                                        Ο Γιεςθςνηήρ ηος σολείος 
 

Παπαγεωπγίος Ασιλλέαρ      
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