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ΠΕΡΙΦ/ΚΗ  Δ/ΝΣΗ  Α /ΘΜΙΑΣ & Β /ΘΜΙΑΣ    
ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΗΠΕΙΡΟΥ          Ελεούσα   14  Μαΐου  2020 

Δ/ΝΣΗ  ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

---------------------------------------- 

1
ο
  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΕΛΕΟΥΣΑΣ   
 21

ης
 Φεβρουαρίου – 454 45 - ΕΛΕΟΥΣΑ  

---------------------------------------- 

2
ο
  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΕΛΕΟΥΣΑΣ  – «Γρηγόριος  Παλιουρίτης» 
Πολυτεχνείου 37 & Βελισσαρίου & Προφήτη Ηλία 2 – 454 45 - ΕΛΕΟΥΣΑ  

---------------------------------------- 
Πληροφορίες : Κοσίνας Αναστάσιος /  Παπαγιάννης Κωνσταντίνος 

Τηλ.- FAX : 26510 62032                /  26510 61237      
email   : mail@dim-eleous.ioa.sch.gr / mail@2dim-eleous.ioa.sch.gr  

      

   

Κ Ο Ι Ν Η    Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 
για την εγγραφή των μαθητών/ -τριών στην Πρώτη (Α)  τάξη του Δημοτικού σχολείου 

για φοίτηση κατά το σχολικό έτος 2020 – 2021 

 
Για το σχολικό έτος 2020 – 2021 εγγράφονται να φοιτήσουν στην Πρώτη (Α) τάξη  

του Δημοτικού σχολείου, οι μαθητές που γεννήθηκαν κατά το ημερολογιακό έτος 2014.  

Ως περίοδος εμπρόθεσμων εγγραφών ορίζεται το χρονικό διάστημα από 15 – 5 – 2020  

έως και 29 – 5 – 2020  σύμφωνα με τα ισχύοντα των παρ. 7 & 8, του άρθρου 7 του ΠΔ 79/ 

2017 (ΦΕΚ 109
Α
) , όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142

Α
 ) και όσα 

αναγράφονται στην Φ.6/ 55081/ Δ1/ 13.05.2020 Εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ   

Οι μαθητές που προέρχονται από τα δύο νηπιαγωγεία της τοπικής κοινότητας Ελεούσας, 

εγγράφονται στην Πρώτη τάξη του Δημοτικού Σχολείου στα δύο Δημοτικά σχολεία της τοπικής 

κοινότητας Ελεούσας, σύμφωνα με τον ορισμό σχολικών περιφερειών νηπιαγωγείων και δημο-

τικών σχολείων της Δ.Π.Ε. Ιωαννίνων, για το σχολικό έτος 2020 – 2021, όπου για την τοπική 

κοινότητα Ελεούσας ορίζεται ότι οι εγγραφές υλοποιούνται από κοινού για το 1ο ΔΣ Ελεούσας 

και το 2ο ΔΣ Ελεούσας, με τη διαδικασία που προβλέπεται για τα συστεγαζόμενα σχολεία (παρ. 

16, άρθρο 7, ΠΔ79/17). 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της §4 του άρθρου 7 του Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109
Α
), τα απαι-

τούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α τάξη του δημοτικού σχολείου είναι τα ακό-

λουθα:   

α.  Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας (ΒΥΠ) - (εμβολίων) του παιδιού, ή προσκόμιση άλ-

λου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια (κρατείται φωτοαντί-

γραφο στο σχολείο).  

β. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ)  (το έντυπο παρέχεται από τα σχολεία ή 

μπορεί να αναζητηθεί στο διαδίκτυο). 

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

γ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο, κατά την κρίση του διευθυντή του σχολείου, πι-

στοποιείται η διεύθυνση κύριας (μόνιμης) κατοικίας του μαθητή, όπως λογ/σμός Δ.Ε.Η. ή 

άλλης Δ.Ε.Κ.Ο., εκκαθαριστικο Δ.Ο.Υ. ή μισθωτήριο συμβόλαιο  (κρατείται  φωτοαντίγραφο 

στο σχολείο). 

δ.  Βεβαίωση παρακολούθησης νηπιαγωγείου κατά το σχολικό έτος 2019 – 2020  
Ειδικά για εφέτος λόγω της μέριμνας για την τήρηση των απαιτούμενων μέτρων αποφυγής δια-

σποράς του κορωνοϊού, οι βεβαιώσεις παρακολούθησης νηπιαγωγείου θα παραδοθούν από τις 
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Προϊσταμένες των Νηπιαγωγείων της τοπικής κοινότητας Ελεούσας απευθείας στους Δ/ντές 

των αντίστοιχων Δημοτικών Σχολείων.  

 Όπου δεν είναι δυνατή η προσκόμιση βεβαίωσης παρακολούθησης νηπιαγωγείου, οι γονείς και 

κηδεμόνες υποβάλλουν σχετική αίτηση προς τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης Π.Ε., στην ο-

ποία θα αναφέρονται οι λόγοι μη φοίτησης. Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης, αφού εξετάσει την εν 

λόγω αίτηση, εγκρίνει την εγγραφή του παιδιού. 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 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87
Α
). 

ε.  Στην περίπτωση μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες οι γο-

νείς/κηδεμόνες συνυποβάλλουν γνωμάτευση από το Κ.Ε.Σ.Υ. ή από Δημόσιο Ιατροπαιδα-

γωγικό Κέντρο ή άλλη δημόσια αρμόδια υπηρεσία. 

 

Για την εγγραφή των μαθητών/-τριών στα Δημόσια Δημοτικά Σχολεία της χώρας δεν 

απαιτείται η προσκόμιση  Πιστοποιητικού Γέννησης από τους γονείς, αλλά αναζητείται 

από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος myschool του ΥΠΠΕΘ. 

(Φ.6/498/57863/Δ1, 6-4-2016) 

 

Σύμφωνα  με την Α.Π. Φ.6/ 304/ 75662/ Γ1/ 16.05.2014  ΚΥΑ (ΦΕΚ 1296/ τ.β΄/ 

21.05.2014) και την Γ3δ/ Δ.Φ.13.1/ Γ.Π. οικ. 28108/ 17.04.2015 ερμηνευτική εγκύκλιο του  

Υπουργείου Υγείας ο γονέας/ κηδεμόνας του μαθητή/ -τριας πρέπει να φροντίσει για την 

έγκαιρη προσκόμιση στο σχολείο του Ατομικού Δελτίου Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ).  

Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ).  
Απόσπασμα από τη Φ.6/1094/80261/Δ1, 20-5-2015: «Το Α.Δ.Υ.Μ. (βλ. ως ιατρικό πιστοποιητικό παρα-

κολούθησης της υγείας των μαθητών/τριών κατά τη διάρκεια φοίτησής τους στις σχολικές μονάδες της 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καταρτίζεται και συμπληρώνεται από ιατρούς των οικείων Μονάδων Υγείας 

του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (Κέντρα Υγείας, Πολυδύναμα Περιφερειακά ιατρεία κτλ.) ή 

των Εξωτερικών Ιατρείων των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ή των ιδιωτών ιατρών συμβεβλημένων με τον 

Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) ή τον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα των γο-

νέων και κηδεμόνων ή από ιδιώτες ιατρούς (χωρίς σύμβαση με ασφαλιστικά ταμεία). Οι ειδικότητες των 

ιατρών που έχουν τη δυνατότητα κατάρτισης και συμπλήρωσης και την ευθύνη υπογραφής του Α.Δ.Υ.Μ. 

είναι παιδίατροι ή γενικοί ιατροί ή, σε ειδικές περιπτώσεις, παθολόγοι. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για 

λόγους προσβασιμότητας, ή όταν δεν υπάρχουν ιατροί των ανωτέρω ειδικοτήτων σε νησιωτικές ή ορεινές ή 

δυσπρόσιτες περιοχές όπου η πλησιέστερη Μονάδα Υγείας είναι σε μεγάλη απόσταση από τον τόπο διαμο-

νής της οικογένειας του μαθητή, το Α.Δ.Υ.Μ. δύνανται να καταρτίζουν και να συμπληρώνουν άλλοι ια-

τροί.» 

Αναλυτικά για το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή  (ΑΔΥΜ) ισχύουν τα ακόλουθα:  

α΄. Το ΑΔΥΜ προωθείται προς συμπλήρωση με ευθύνη των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών/  

-τριών, οι οποίοι συνοδεύουν τα παιδιά επισκεπτόμενοι τους αρμόδιους γιατρούς, προσκομίζο-

ντας το Βιβλιάριο Υγείας του Παιδιού (ΒΥΠ) - (εμβολίων) καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που 

πιστοποιεί την κατάσταση της υγείας τους. 

β΄. Τη ευθύνη συμπλήρωσης του ΑΔΥΜ έχουν οι παιδίατροι ή οι γενικοί γιατροί και σε ειδικές πε-

ριπτώσεις οι παθολόγοι γιατροί. Το περιεχόμενο του ΑΔΥΜ είναι απόρρητο. Οι γονείς και 

κηδεμόνες κατά τις επισκέψεις τους στα πρωινά ή απογευματινά ιατρεία των εν λόγω μο-

νάδων υγείας, δεν καταβάλλουν εξέταστρα. Η εξέταση του παιδιού, προκειμένου για τη συ-

μπλήρωση του ΑΔΥΜ, παρέχεται ισότιμα για όλους τους πολίτες, ανεξάρτητα από την α-

σφαλιστική τους ικανότητα, συμπεριλαμβανομένων και των ανασφάλιστων πολιτών. 

γ΄. Το συμπληρωμένο ΑΔΥΜ κατατίθεται από τους γονείς/κηδεμόνες στη σχολική μονάδα φοίτη-

σης του μαθητή/-τριας. Αντίγραφο φυλάσσεται στον ατομικό φάκελο υγείας του μαθητή/   -τριας 

στο αρχείο της Μονάδας Υγείας ή του ιδιώτη ιατρού που αναλαμβάνει την ευθύνη συμπλήρω-

σης του.  

δ΄. Το Φύλλο Ιατρικού Ελέγχου, (ΦΙΕ) που συνοδεύει το ΑΔΥΜ φυλάσσεται αυστηρά στο αρ-

χείο της Μονάδας Υγείας, όπου υπηρετεί ο γιατρός που συμπληρώνει το ΑΔΥΜ ή στο αρ-

χείο του ιδιώτη ιατρού (όπως προβλέπεται στην παρ. 6 του άρθρ. 3 της σχετικής ΚΥΑ). Ο 

γονέας/κηδεμόνας λαμβάνει αντίγραφο του ΦΙΕ, μόνο εφόσον το επιθυμεί. Το ΦΙΕ δεν έχει 

χαρακτήρα πιστοποιητικού και για κανέναν λόγο δεν συνοδεύει το ΑΔΥΜ.   
ε΄. Το ΑΔΥΜ. στο Δημοτικό Σχολείο ισχύει για τρία (3) σχολικά έτη. Το ΑΔΥΜ κατατίθεται στη 

σχολική μονάδα στην Α τάξη του Δημοτικού και κατά την έναρξη φοίτησης στη Δ τάξη. Το 
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ΑΔΥΜ δύναται να κατατεθεί στη σχολική μονάδα το αργότερο έως το τέλος Σεπτεμβρίου, κα-

τά την εγγραφή στην Πρώτη Δημοτικού. 

ς΄. Μετά τη λήξη ισχύος του ΑΔΥΜ, αυτό επιστρέφεται στο γονέα ή κηδεμόνα και αντικαθίσταται 

με το νέο, αντίστοιχο της περιόδου που απαιτείται η κατάθεσή του. Σε περίπτωση μετεγγραφής 

του μαθητή/-τριας το ΑΔΥΜ, εφόσον είναι σε ισχύ, αποστέλλεται στη νέα σχολική μονάδα μαζί 

με τα άλλα έγγραφα που απαιτούνται για τη μετεγγραφή. 

ζ΄. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες, μετά την κατάθεση του ΑΔΥΜ επέρχεται μεταβολή της κατά-

στασης υγείας του μαθητή/-τριας ή των παραγόντων κινδύνου, οι γονείς/κηδεμόνες υποχρεού-

νται να καταθέτουν άμεσα νέο, επικαιροποιημένο έντυπο ΑΔΥΜ στη σχολική μονάδα φοίτησης. 

 
Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ  ΝΗΠΙΩΝ ΤΩΝ ΔΥΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ  

ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΕΟΥΣΑΣ 

 ΠΟΥ ΘΑ ΦΟΙΤΗΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ (Α)  ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020 – 2021  

ΕΧΕΙ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ ΣΕ ΕΜΦΑΝΕΣ ΣΗΜΕΙΟ  

ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 
 

  

Πιθανές βάσιμες ενστάσεις γονέων, επί της κατανομής, θα εξεταστούν κατά την πρώτη 

εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, στην έναρξη του διδακτικού έτους 2020 – 2021.   

Επισημαίνεται ότι, κατά την περίοδο των εγγραφών, αποτελεί ευθύνη των Διευθυντών/-

ντριών – Προϊσταμένων των σχολικών μονάδων η μέριμνα για την τήρηση των απαιτούμενων 

μέτρων αποφυγής διασποράς του κορωνοϊού, 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/ 

 

Παρακαλούνται οι γονείς και κηδεμόνες να φροντίσουν για την έγκαιρη εγγραφή των 

μαθητών/ -τριών, μέσα  χρονικό διάστημα από 15 – 5 – 2020  έως και 29 – 5 – 2020.  

Οι εγγραφές πραγματοποιούνται όλες τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις εξής ώρες:  

1
ο
 Δ.Σ. ΕΛΕΟΥΣΑΣ  09:00 – 11:00 καθημερινά 

2
ο
 Δ.Σ. ΕΛΕΟΥΣΑΣ  10:00 – 12:30 καθημερινά 

 

 

 

     ΟΙ  ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ  ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

                            1
ου

  και  2
ου

  ΕΛΕΟΥΣΑΣ 

 

 

              ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  ΚΟΣΙΝΑΣ 

 

      ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 
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