
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΨΑΧΝΩΝ          ΣΧ. ΕΤΟΣ 2022-2023 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Σας   ανακοινώνουμε  ότι  οι   εγγραφές  των  μαθητών  για την 

πρώτη  (Α΄)  τάξη  Δημοτικού,  θα  γίνουν  

από  1 Μαρτίου   έως  και   20 Μαρτίου    2023. 

(Οι εγγραφές θα γίνουν με την προσκόμιση των  απαραίτητων δικαιολογητικών  στο σχολείο, 
(εργάσιμες ημέρες από 11.30΄ π.μ. - 13.15΄ μ.μ.) και την  τήρηση των απαιτούμενων μέτρων 
αποφυγής διασποράς του κορονοϊού ( χρήση προστατευτικής μάσκας, αποστάσεις ) 

         Απαιτούμενα   δικαιολογητικά: 

1. Πιστοποιητικό  γέννησης  (1-1-2017  -  31-12-2017). Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή 

Κοινότητας. Διευκρινίζεται ότι για την εγγραφή των μαθητών/τριών στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας 
δεν απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Γέννησης από τους γονείς/κηδεμόνες, 

αλλά αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφορικού Συστήματος 
myschool του ΥΠΑΙΘ. (Φ.6/498/57863/Δ1/6-4-2016). 

2.Επίδειξη του Βιβλιαρίου του Παιδιού (Β.Υ.Π), ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο 

αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια που  είναι ενταγμένα στο Εθνικό 

Πρόγραμμα Εμβολιασμών. (παρ. 4, του άρθρου 6 του Π.Δ 79/2017 (Α 109), όπως 

τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 44 του Ν. 4777/2021 (Α 25). 

3.Το Ατομικό  Δελτίο  Υγείας  Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.)  (Συμπληρωμένο από παιδίατρο, 

γενικό  ιατρό ή σε ειδικές περιπτώσεις παθολόγο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ ή ιδιώτη ιατρό, χωρίς 

σύμβαση με τα ασφαλιστικά ταμεία) 

4.Αίτηση - Υπεύθυνη   δήλωση με τα ακριβή στοιχεία κατοικίας και επικοινωνίας των 

γονέων και  αποδεικτικό  στοιχείο στο οποίο να φαίνεται  η διεύθυνση κατοικίας του 

μαθητή. ( Το έντυπο παρέχεται στο σχολείο, ή  αναζητείτε  στην  ιστοσελίδα μας: 3dim-

psachn.eyv.sch.gr      

5.Βεβαίωση παρακολούθησης Νηπιαγωγείου  (Εκδίδεται από το Νηπιαγωγείο και 

προσκομίζεται υπηρεσιακά.) 

6.Πιστοποιητικό φοίτησης  Νηπιαγωγείου.  (Εκδίδεται από το Νηπιαγωγείο μετά το τέλος των 

μαθημάτων και ζητείται αυτεπάγγελτα από τον Διευθυντή του Σχολείου.) 

Παράλληλα,   όσοι γονείς επιθυμούν μπορούν να εγγράψουν τα παιδιά τους χωρίς προϋποθέσεις,   

στο προαιρετικό  Ολοήμερο Πρόγραμμα (13.15-16.00) ή στο  νέο αναβαθμισμένο 

διευρυμένο ολοήμερο πρόγραμμα  (μέχρι 17.30)   αλλά και στο τμήμα Πρωινής Ζώνης (7.00-

8.00), συμπληρώνοντας σχετική αίτηση δήλωση (παρέχεται από το σχολείο)                                                  

Σημείωση: Οι γονείς θα προσκομίσουν μόνο τα  δικαιολογητικά:  (2,3,4) 

                                                                                          Ψαχνά,   28-2-2023 

                                                                                                 Ο  Διευθυντής του  Σχολείου                                                    

                                                                                                      

                                                                                                   Θ.   Μπισμπικόπουλος 
 

https://grafis.sch.gr/index.php/s/bbNXRvrkiA6eDSP
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