
23Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΝ Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2021-2022 

1. Τη σχολική χρονιά 2021-2022 στην Α΄ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι 

μαθητές που γεννήθηκαν από 1-1-2015 έως και 31-12-2015. 

2. Τα όρια της Σχολικής Περιφέρειας του 23ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμαριάς είναι: 

 

 



3. Οι αιτήσεις εγγραφών θα πραγματοποιηθούν από τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών 

στο 23ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμαριάς (Πάτμου 13, Καλαμαριά), σε εξωτερικό χώρο, πίσω 

από το φυλάκιο,  από 1 έως 20 Μαρτίου 2021 και ώρες από 12:00-14:00 και με την τήρηση 

των απαιτούμενων μέτρων αποφυγής διασποράς του κορονοϊού, όπως αυτά έχουν 

ανακοινωθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) 

(https://eody.gov.gr/covid-19-odigies-gia-ti-chrisi-maskas-apo-to-koino/ ).  

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

mail@23dim-kalam.thess.sch.gr.   

4. Τα δικαιολογητικά για την εγγραφή είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του σχολείου 

http://23dim-kalam.thess.sch.gr/  και είναι τα ακόλουθα: 

α. Αίτηση εγγραφής   (Έντυπο στην ιστοσελίδα http://23dim-kalam.thess.sch.gr/) 
β. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή  (Α.Δ.Υ.Μ.). (Έντυπο στην ιστοσελίδα http://23dim-
kalam.thess.sch.gr/) . Καλό θα ήταν να προσκομίσετε το Α.Δ.Υ.Μ. συμπληρωμένο από 
παιδίατρο.   
γ. Βεβαίωση φοίτησης Νηπιαγωγείου για την εγγραφή στο Δημοτικό. 
δ. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.) ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, 
στο οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια. 
ε. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του/της 
μαθητή/τριας (λογαριασμός ΕΥΔΑΠ , ΟΤΕ, ΔΕΗ ή έντυπο φορολογικής δήλωσης Ε1). 
Επισημαίνεται ότι το Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας δεν απαιτείται να 
προσκομιστεί και θα αναζητηθεί από το Σχολείο μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος 
myschool του ΥΠΑΙΘ). 
 
Για την εγγραφή στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα και στο Τμήμα Πρωινής Ζώνης 
(7:00-8:00) χρειάζεται η συμπλήρωση του Έντυπου Αίτησης-Δήλωσης Εγγραφής στο 
Ολοήμερο.  Μπορείτε να βρείτε το έντυπο στην ιστοσελίδα του Σχολείου. 
Στο Ολοήμερο Πρόγραμμα εγγράφονται:  
1. Οι μαθητές/τριες των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς/κηδεμόνες, προσκομίζοντας σχετική 
βεβαίωση του φορέα εργασίας τους ή κάρτα ανεργίας, στην περίπτωση που είναι άνεργοι. 
Δικαίωμα εγγραφής στο ολοήμερο δίνεται και στην περίπτωση που προσκομίζεται βεβαίωση 
εργασίας από τον ένα γονέα/κηδεμόνα ή κάρτα ανεργίας από τον άλλο. Για τους 
αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες κτλ. αρκεί η προσκόμιση πρόσφατης 
βεβαίωσης του ασφαλιστικού τους φορέα ή το πιο πρόσφατο ειδοποιητήριο πληρωμής του 
τρέχοντος έτους ακόμα και αν δεν έχει εξοφληθεί.  
2. Οι μαθητές/τριες, των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες 
όπως:  πολύτεκνοι/τρίτεκνοι/μονογονεϊκές οικογένειες, γονείς/κηδεμόνες με χρόνιες 
παθήσεις/ενταγμένοι σε πρόγραμμα απεξάρτησης/φυλακισμένοι, πολίτες τρίτων χωρών που 
διαμένουν σε κέντρα ή σε δομές φιλοξενίας του ελληνικού κράτους ή της Ύπατης Αρμοστείας του 
ΟΗΕ και τα παιδιά τους φοιτούν σε σχολικές μονάδες  
Στο  Τμήμα Πρωινής Ζώνης (7:00-8:00) δικαίωμα συμμετοχής έχουν μαθητές/τριες οι οποίοι είναι 
εγγεγραμμένοι/νες και φοιτούν στο ολοήμερο πρόγραμμα. 

 
Η Διευθύντρια του Σχολείου 

Μαρία Βλαχάκη 
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