
18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΑΝ ΑΚ Ο Ι Ν Ω Σ Η  Γ Ι Α Τ Ι Σ   Ε Γ ΓΡΑ ΦΕ Σ   Σ Τ Η Ν  Α΄  Τ ΑΞ Η  

Ανακοινώνεται ότι η κατάθεση των δικαιολογητικών για τις εγγραφές στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολεί-
ου για το σχολικό έτος 2022 – 2023 σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, θα γίνουν από 1 μέχρι και 20 
Μαρτίου 2022. Παρακαλούμε, για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, να προσέρχεστε στο Σχολείο μας από 
11:30΄π.μ. έως 13:30΄π.μ.. Για να εξυπηρετηθείτε άλλη ώρα κλείστε ραντεβού στο 6973282002. Για ηλεκτρο-
νική αποστολή εγγράφων χρησιμοποιήστε το email του Σχολείου: mail@18dim-ioann.ioa.sch.gr 

Φέτος στο δημοτικό σχολείο θα εγγραφούν οι γεννηθέντες από 1-1-2016 έως 31-12-2016, προσκομίζοντας 
τα παρακάτω δικαιολογητικά:  
1. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου. [Η βεβαίωση αυτή χορηγείται από το νηπιαγωγείο το οποίο θα πρέπει με 

τη λήξη της διδασκαλίας των μαθημάτων να εκδώσει Βεβαίωση Παρακολούθησης και να τη διαβιβάσει αυτεπάγγελ-

τα στο δημοτικό σχολείο εγγραφής του μαθητή].  

2. Αποδεικτικό στοιχείο της μόνιμης κατοικίας του μαθητή, όπως πρόσφατος λογαριασμός ΔΕΚΟ (της κύριας 

κατοικίας και όχι εργασίας ή επαγγελματικής δραστηριότητας) ή αντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού ΔΟΥ.  

Τα όρια της σχολικής περιφέρειας του 18ου Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων είναι η περιοχή που οριοθετείται από 

τις οδούς: Πασσαρώνος ● Μολυβαδά ● Βορείου Ηπείρου (μονοί αριθμοί έως τη συμβολή με Κοτοπούλη) ● Κοτο-

πούλη (μονοί αριθμοί έως τη συμβολή με Καλπακίου) ● Καλπακίου (μονοί αριθμοί από τη συμβολή με Κοτοπούλη 

έως τη συμβολή με Λεωφόρο Γράμμου) ● Λεωφόρος Γράμμου (μονοί αριθμοί από αρχή έως τη συμβολή με Πίνδου) 

● Πίνδου (μονοί αριθμοί) ● Μακρυγιάννη (από αρχή έως τη συμβολή με Πίνδου ● Άνθιμου Αργυροκάστρου. 

3. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή του παιδιού συμπληρωμένο από ιατρούς των οικείων Μονάδων Υγείας του 

Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (Κέντρα Υγείας, Πολυδύναμα Περιφερειακά ιατρεία κ.λπ.) 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 γονέων και κηδεμόνων ή από ιδιώτες ια-

τρούς (χωρίς σύμβαση με ασφαλιστικά ταμεία).  

4. Βιβλιάριο Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.), ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν 
τα προβλεπόμενα εμβόλια: 

 4-5 Δόσεις  DI – TE – PER ή DI – TE  Έναρξη ή ολοκλήρωση Ηπατίτιδας Β΄ (ENGERIX) 

 4-5 Δόσεις SABIN (πολιομυελίτιδας)  2 Δόσεις M.M.R. – Ιλαράς – Ερυθράς – Παρωτίτιδας 
 

Υπενθυμίζουμε ότι ισχύει η γνωμοδότηση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών (Υ1/Γ.Π.161682/22-12-2008 έγγραφο της Δ/νσης 
Δημόσιας Υγιεινής του Υπ. Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης), σύμφωνα με την οποία, «είναι υποχρεωτικά όλα εκείνα τα εμβόλια 
που είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών και για αυτό δίνονται δωρεάν στα πλαίσια προστασίας της Δημόσιας 
Υγείας. Μόνο σε περιπτώσεις ιατρικής αντένδειξης, θα μπορούν οι γονείς να αρνηθούν τον εμβολιασμό των παιδιών τους». Οι 
γονείς που για οποιουσδήποτε άλλους λόγους (προσωπικά δεδομένα και πιθανές παρενέργειες) δεν επιθυμούν τον εμβολια-
σμό των παιδιών τους, οφείλουν να προσκομίζουν βεβαίωση ιατρικής αντένδειξης από: α) Περιφερειακά Γενικά Νοσοκομεία, 
ή β) Δ/νσεις Υγιεινής της οικείας Νομαρχίας, ή γ) Ιατροκοινωνικά Κέντρα, ή δ) Ασφαλιστικούς φορείς, ή ε) ιδιώτες ιατρούς, 
σύμφωνα με τον κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας Ν.3418/28-11-2005 (τ.Α' ΦΕΚ 287).  

5. Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση (δίνεται από το Σχολείο μας). 

Σημειώσεις:  

1. Για την εγγραφή των μαθητών στα Δημόσια Δημοτικά Σχολεία δεν απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού 
Γέννησης από τους γονείς, αλλά αναζητείται από τις σχολικές μονάδες.  

2. Αιτήσεις εγγραφής δύνανται να υποβάλλουν και γονείς ή κηδεμόνες που διαμένουν εκτός σχολικής περιφέρειας, 
εφόσον στο σχολείο φοιτούν ήδη αδέλφια του προς εγγραφή μαθητή. 

3. Στην περίπτωση μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες οι γονείς/κηδεμόνες συνυποβάλλουν 
γνωμάτευση από Κ.Ε.Σ.Υ. ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη δημόσια αρμόδια υπηρεσία, χωρίς αυτή να 
αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής. 

4. Επειδή οι γιατροί μπορεί να μην έχουν το νέο έντυπο Ατομικού Δελτίου Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.), μπορούν οι 
γονείς να το κατεβάσουν από το διαδίκτυο ή να το προμηθευτούν από τη Διεύθυνση του Σχολείου μας. 

5. Η κατάθεση αίτησης δεν σημαίνει και την αυτόματη εγγραφή των μαθητών/τριών στο σχολείο που υποβλήθηκε, 
καθώς υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο τοποθέτησης – μετακίνησής τους σε άλλο σχολείο με απόφαση της Δ/νσης 
Π.Ε. Ιωαννίνων.  

      Τηλ. Επικοινωνίας: 6973282002                                       Ιωάννινα 22 Φεβρουαρίου 2022             
                                           6946306093                                            Η Δ/ντρια του Σχολείου 
                                        6970070380                                     
                                                                                                           Μπόνια Αικατερίνη 


