
66ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-23 

Οι αιτήσεις για την εγγραφή των μαθητών/τριών που φοιτούν για πρώτη φορά στην Α΄ τάξη του 

δημοτικού σχολείου, για το σχολικό έτος 2022-2023, θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2022.  

Κατά το σχολικό έτος 2022-2023 στην Α’ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές/τριες που 
γεννήθηκαν από 1-1-2016 έως και 31-12-2016. Στο 66ο Δ. Σ. Αθηνών μπορούν να εγγραφούν όσοι μαθητές 
μένουν στις παρακάτω οδούς:    ΟΔΟΙ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ 66ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

α. ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΟΝΕΑ με τα στοιχεία του 

μαθητή/τριας, ώστε να αναζητηθεί το Πιστοποιητικό γέννησης από τη Σχολική μονάδα μέσω του 
Πληροφορικού Συστήματος myschool του ΥΠΑΙΘ    ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας. Διευκρινίζεται ότι για την εγγραφή των μαθητών/τριών 
στα Δημ. Σχολεία της χώρας δεν απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Γέννησης από τους γονείς .  

 

β. ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ Α.Δ.Υ.Μ. συμπληρωμένο από Παιδίατρο.  

γ. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (τελευταίο εκκαθαριστικό της εφορίας) 

 
δ. ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΕΜΒΟΛΙΩΝ 

 

ε. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 

 

Παρακαλούνται οι γονείς / κηδεμόνες να αποστέλλουν ηλεκτρονικώς στην Ηλεκτρονική Διεύθυνση του 
Σχολείου mail@66dim-athin.att.sch.gr συμπληρωμένη την ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

ΕΓΓΡΑΦΗΣ και αφού βρεθεί το Πιστοποιητικό Γέννησης του παιδιού και έχουν συγκεντρώσει  όλα τα 

υπόλοιπα δικαιολογητικά να επικοινωνούν τηλεφωνικά με το Σχολείο, ώστε να καθοριστεί ο ακριβής χρόνος 
προσέλευσής τους. Η είσοδος στο Σχολείο γίνεται σύμφωνα με τα ισχύοντα μέτρα για την πρόληψη 
διασποράς του Covid 19 (self test ή rapid test αρνητικό και δήλωσή του στο edupass ως «επισκέπτης». 
ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΡΑΝΤΕΒΟΥ  τηλέφωνο επικοινωνίας 2105128202 

 

Για τους Αλλοδαπούς μαθητές/τριες που δεν είναι εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Δημοτολόγιο οι 
Γονείς/Κηδεμόνες τους οφείλουν να προσκομίσουν μεταφρασμένο στα Ελληνικά από τη μεταφραστική 
υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών Πιστοποιητικό Γέννησης ή Πιστοποιητικό Οικογενειακής 

Κατάστασης που έχει εκδοθεί από το 2020 και μετά. Με Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης δεν πραγματοποιείται 
η Αίτηση Εγγραφής. 
 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (13.15 – 16.00) 

Οι μαθητές/τριες εγγράφονται στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα κατόπιν σχετικής αίτησης – δήλωσης των 

γονέων – κηδεμόνων τους. Οι αιτήσεις των γονέων – κηδεμόνων τους για φοίτηση των μαθητών/τριών στο 

Ολοήμερο Πρόγραμμα γίνονται χωρίς προϋποθέσεις και σύμφωνα με τη με Αρ. Πρωτ. 118139/Δ1/9-9-2020 Υ.Α. 

Οι μαθητές/τριες μπορούν να εγγράφονται στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα κατόπιν σχετικής αίτησης – 

δήλωσης των γονέων κηδεμόνων τους συμπληρώνοντας το έντυπο:  

ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ        ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΙΝΗΣ ΖΩΝΗΣ (07.00 – 08.00) 

Στο τμήμα αυτό δικαίωμα εγγραφής έχουν οι μαθητές/τριες οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι και φοιτούν στο 

Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα. 

Οι εγγραφές στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα γίνονται κι αυτές από 1/3/2022 - 20/3/2022 με την αποστολή 

της ΑΙΤΗΣΗΣ–ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ στο e-mail του Σχολείου: mail@66dim-athin.att.sch.gr  

https://66dimath.files.wordpress.com/2022/02/ce9fce94ce9fce99-ce93ce99ce91-ce95ce93ce93cea1ce91cea6ce95cea3-cea3cea4ce9f-66cebf-ce94ce97ce9cce9fcea4ce99ce9ace9f-cea3cea7ce9fce9bce95ce99ce9f..pdf
https://66dimath.files.wordpress.com/2022/02/ce91ce99cea4ce97cea3ce97-cea0cea1cea9cea4ce97cea3-ce95ce93ce93cea1ce91cea6ce97cea3-ce9ace91ce99-ce91cea4ce9fce9cce99ce9ace91-cea3cea4ce9fce99cea7ce95ce99ce91-ce9cce91ce98ce97cea4ce97_cea.pdf
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https://66dimath.files.wordpress.com/2022/02/ce91ce99cea4ce97cea3ce97-cea0cea1cea9cea4ce97cea3-ce95ce93ce93cea1ce91cea6ce97cea3-ce9ace91ce99-ce91cea4ce9fce9cce99ce9ace91-cea3cea4ce9fce99cea7ce95ce99ce91-ce9cce91ce98ce97cea4ce97_cea.pdf
https://66dimath.files.wordpress.com/2022/02/ce91ce99cea4ce97cea3ce97-cea0cea1cea9cea4ce97cea3-ce95ce93ce93cea1ce91cea6ce97cea3-ce9ace91ce99-ce91cea4ce9fce9cce99ce9ace91-cea3cea4ce9fce99cea7ce95ce99ce91-ce9cce91ce98ce97cea4ce97_cea.pdf
https://66dimath.files.wordpress.com/2022/02/ce91ce99cea4ce97cea3ce97-ce94ce97ce9bcea9cea3ce97-ce93ce99ce91-ce95ce93ce93cea1ce91cea6ce97-cea3cea4ce9f-ce9fce9bce9fce97ce9cce95cea1ce9f.pdf
mailto:mail@66dim-athin.att.sch.gr


Τα παρακάτω έντυπα μπορείτε να τα βρείτε και στην ιστοσελίδα του σχολείου στην 
καρτέλα Χρήσιμα Έντυπα. 
 
ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 
ΟΔΟΙ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ 66ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ 
Α.Δ.Υ.Μ. 
Email επικοινωνίας: mail@66dim-athin.att.sch.gr 
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