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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
    Αγαπητοί γονείς των νέων μας μαθητών, καλώς ήλθατε στο 20ο Δημοτικό Σχολείο. 

Οι εγγραφές των μαθητών Α΄ τάξης  για το σχολικό έτος 2022- 2023 θα πραγματοποιηθούν        

στο διάστημα από την  1η ως και την 20η Μαρτίου 2022, σύμφωνα με την                          

υπ΄αριθμ: Φ.6/18474/Δ1 18/2/2022 «Εγγραφές μαθητών/ μαθητριών στα Δημοτικά Σχολεία για 

το σχολικό έτος 2022-2023» του ΥΠΑΙΘ.                   

 

   Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή είναι:  

1. Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή και φωτοτυπημένο αντίγραφο της σελίδας των 
εμβολίων. (Έλεγχος εμβολίων).  

2. Αποδεικτικό στοιχείο της διεύθυνσης κατοικίας. (Λογαριασμός ΔΕΗ,   ΟΤΕ…., Συμβόλαιο 
ενοικιάσεως κατοικίας θεωρημένο από την ΔΟΥ, Φορολογική Δήλωση.)  

3. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου. 
4. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ)  (σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ.  

Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ ) το οποίο παραλαμβάνετε από το 
Νηπιαγωγείο ή το σχολείο μας. 

 
      Σας επισημαίνουμε ότι: 
-  Τη σχολική χρονιά 2022-2023 στην Α’ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές 
που γεννήθηκαν από 1-1-2016 έως 31-12-2016. 
-  Η περιοχή που αντιστοιχεί στο 20ο Δημοτικό Σχολείο περικλείεται από τις οδούς:  
Αγ. Νικολάου - Ζiτσης – Kαλπακίου – Δημοσθένους - Πριάμου – Θεμιστοκλέους - Ναυσικάς – 
Μελέτη Β – Θηβών -   Ραδιοφωνίας – Άνθιμου Γαζή -  Πάργας 

 
     Η προσέλευση των γονέων και κηδεμόνων στο σχολείο για την εγγραφή των μαθητών θα 
πραγματοποιείται κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με το Σχολείο στο 210-2626737 ώστε να 
προγραμματισθεί η επίσκεψη για την αίτηση εγγραφής. Η είσοδος για αυτόν τον σκοπό  θα 
γίνεται από την οδό Επτανήσου 23. Παρακαλούμε για την εκ μέρους σας απαρέγκλιτη τήρηση 
των μέτρων προστασίας από τον covid 19 κατά την είσοδο και παραμονή σας στον χώρο του 
σχολείου. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο της  Διεύθυνσης            
του σχολείου, στο  « 210-2626737 » ή  μέσω ηλεκτρονικής σας επιστολής στο:                                           
« mail@20dim-iliou.att.sch.gr » 
 
   Η παρούσα ανακοίνωση είναι αναρτημένη επίσης στην ιστοσελίδα του Σχολείου   
http://20dimiliou.weebly.com    στην κατηγορία:  Νέα - Ανακοινώσεις 

 
                                                                                                                H Διευθύντρια   

                                                                                        
                                                                                                         ΡΩΙΜΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 



 


