
 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ  2021-2022 
 
 
Αγαπητοί γονείς, 

 

Για την αποφυγή ασκόπων επισκέψεων στις εγκαταστάσεις του Σχολείου, σας καλούμε να υποβάλετε τα 

παρακάτω απαιτούμενα έγγραφα σε ηλεκτρονική μορφή. Σε δεύτερο χρόνο, οι Διευθύνσεις των αντίστοιχων 

σχολικών μονάδων θα επικοινωνήσουν μαζί σας για τον τρόπο συλλογής τους και σε φυσική μορφή. 
 

Σημειώνεται ότι εάν κάποια Ιατρικά Δικαιολογητικά έχουν αποσταλεί στην Ιατρική Υπηρεσία του ΕΕΙ, τα 

δικαιολογητικά αυτά θα πρέπει να σταλούν ΚΑΙ στη σχολική μονάδα. 
 
 
 
 
 

Α. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ «Ι.Μ. ΚΑΡΡΑΣ» 
 

 
 

Αποστολή ηλεκτρονικά έως 31/8/2021 

στη διεύθυνση:  

preschooljmc@athenscollege.edu.gr 

 

Προσκόμιση απαραιτήτως  και σε 

φυσική μορφή 

1.   Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή 

2.   Για το μάθημα της κολύμβησης Πιστοποιητικό 

Δερματολογικής Εξέτασης 

 

3.   Βιβλιάριο Υγείας ή άλλο στοιχείο από το οποίο να 

αποδεικνύεται ότι έχουν γίνει τα εμβόλια που 

προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό 

Πρόγραμμα Εμβολιασμών (παρ. 4 του άρθρου 

6 του π.δ. 79/2017, όπως τροποποιήθηκε με 

την παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4777/2021) 

 

4.   Υπεύθυνη δήλωση γονέα που υποβάλλει την 

αίτηση εγγραφής του μαθητή, ότι ασκεί την 

επιμέλεια αυτού, κατά τις διατάξεις του Α.Κ. 

(μέσω της εφαρμογής του gov.gr). 

 

5.  Σε περίπτωση μαθητών με αναπηρία ή ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες, οι γονείς / κηδεμόνες 

συνυποβάλλουν επιπρόσθετα γνωμάτευση από 

ΚΕΣΥ,  ή  δημόσιο  ιατροπαιδαγωγικό  κέντρο,  ή 

άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία (δεν αποτελεί 

προϋπόθεση εγγραφής). 

 

mailto:preschooljmc@athenscollege.edu.gr


Β. ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ – ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ 
 

 

Αποστολή ηλεκτρονικά έως 31/8/2021 
 

• Για Δημοτικό Κολλεγίου Αθηνών στη διεύθυνση: 
 

demac@athenscollege.edu.gr  
 

• Για Δημοτικό Κολλεγίου Ψυχικού στη διεύθυνση: 
 

dempc@athenscollege.edu.gr  

 
 
 
 

Προσκόμιση απαραιτήτως και σε 

φυσική μορφή 

1.   Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή 

(Για εγγραφή στην 1η Δημοτικού και 4η 

Δημοτικού). 

Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή 

(1η Δημοτικού και 4η Δημοτικού) 

2.   Βιβλιάριο Υγείας ή άλλο στοιχείο από το οποίο 

να αποδεικνύεται ότι έχουν γίνει τα εμβόλια 

που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο 

Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών (παρ. 4 του 

άρθρου 7 του π.δ. 79/2017, όπως 

τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 44 

του Ν. 4777/2021) 

 

3.   Για τους μαθητές που θα φοιτήσουν για πρώτη 

φορά σε Δημοτικό Σχολείο του Κολλεγίου μας 

Βεβαίωση φοίτησης Νηπιαγωγείου και 

Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπιαγωγείου για την 

εγγραφή στο Δημοτικό (αν δε διαβιβασθεί 

ηλεκτρονικά από το νηπιαγωγείο που φοίτησε το 

παιδί). 

 

4.   Για το μάθημα της κολύμβησης Πιστοποιητικό 

Δερματολογικής Εξέτασης. 

 

5.   Για τη συμμετοχή στις Αντιπροσωπευτικές 

Ομάδες: Ιατρική Βεβαίωση και από την 5η 

Δημοτικού Προαγωνιστικός Καρδιολογικός 

Έλεγχος. 

 

6.   Σε περίπτωση μαθητών με αναπηρία ή ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες, οι γονείς / κηδεμόνες 

συνυποβάλλουν επιπρόσθετα γνωμάτευση από 

ΚΕΣΥ, ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο, ή 

άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία (δεν αποτελεί 

προϋπόθεση εγγραφής). 

 

mailto:demac@haef.gr
mailto:dempc@athenscollege.edu.gr


Γ. ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ – ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ 
 

 
Αποστολή ηλεκτρονικά έως 31/8/2021 

 

• Για το Γυμνάσιο Κολλεγίου Αθηνών στη 

διεύθυνση: acms@athenscollege.edu.gr  

• Για το Γυμνάσιο Κολλεγίου Ψυχικού στη 

διεύθυνση: gympc@athenscollege.edu.gr 

 
 
 

Προσκόμιση  απαραιτήτως  και 

σε φυσική μορφή 

1.   Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή 

(Για εγγραφή στην Α΄ Γυμνασίου). 

Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή 

(Α΄ Γυμνασίου) 

2.   Για τους μαθητές που θα φοιτήσουν για πρώτη 

φορά σε Γυμνάσιο του Ε.Ε.Ι. Απολυτήριο 

Δημοτικού ή Αποδεικτικό ή Πιστοποιητικό 

Σπουδών του/της μαθητή/μαθήτριας από το 

σχολείο στο οποίο φοιτούσε. 

 

3.   Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’75) στην 

οποία να δηλώνεται: 

• η νόμιμη άσκηση της κηδεμονίας, αν ο/η 

μαθητής/τρια είναι ανήλικος/η (μέσω της 

εφαρμογής του gov.gr). Στην περίπτωση κοινής 

άσκησης της επιμέλειας από διαζευγμένους 

γονείς, δύο υπεύθυνες δηλώσεις. 

• η αποδοχή της ηλεκτρονικής ενημέρωσης για 

ζητήματα της πορείας φοίτησης του/της 

μαθητή/τριας. 

• Ότι ο/η εγγραφόμενος/η μαθητής/τρια δεν φοιτά 

σε άλλο Γυμνάσιο ή σχολείο Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης. 

• Ότι ο/η εγγραφόμενος/η μαθητής/μαθήτρια δεν 

είναι κάτοχος Απολυτηρίου Γυμνασίου. 

 

4.   Ευκρινή Φωτογραφία και σάρωση των δύο όψεων 

του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του/της 

εγγραφόμενου/ης μαθητή/μαθήτριας. 

 

5.   Για το μάθημα της κολύμβησης Πιστοποιητικό 

Δερματολογικής Εξέτασης. 
 

6.   Για τη συμμετοχή στις Αντιπροσωπευτικές Ομάδες: 

Ιατρική Βεβαίωση. 
 

7.   Για τους μαθητές που θα φοιτήσουν για πρώτη 

φορά σε Λύκειο Βιβλιάριο Υγείας ή άλλο στοιχείο 

από το οποίο να αποδεικνύεται ότι έχουν γίνει όλα 

τα προβλεπόμενα εμβόλια (όρος Β.1.2. 

των  «Βασικών Κανόνων Φοίτησης & Σχολικής 

Ζωής Σχολικού Έτους 2021 - 2022» για τα Γυμνάσια 

και Λύκεια του Ε.Ε.Ι.) 

 

mailto:acms@athenscollege.edu.gr
mailto:gympc@athenscollege.edu.gr


8. Σε περίπτωση μαθητών με αναπηρία ή ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες, οι γονείς / κηδεμόνες 

συνυποβάλλουν επιπρόσθετα γνωμάτευση από 

ΚΕΣΥ, ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο, ή άλλη 

αρμόδια δημόσια υπηρεσία (δεν αποτελεί 

προϋπόθεση εγγραφής). 

 



Δ. ΛΥΚΕΙΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ – ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ 
 

 
        Αποστολή ηλεκτρονικά έως 31/8/2021 
 

• Για το Γενικό Λύκειο Κολλεγίου Αθηνών στη 

διεύθυνση:  lykeioac@athenscollege.edu.gr  

• Για το Γενικό Λύκειο Κολλεγίου Ψυχικού στη 

διεύθυνση:  lykeiopc@athenscollege.edu.gr  

• Για το IB Diploma Programme του Λυκείου 
 

Κολλεγίου Ψυχικού στη διεύθυνση: 

ibpc@athenscollege.edu.gr 

 

 

 
 
 
 
 

Προσκόμιση  απαραιτήτως  και 

σε φυσική μορφή 

1.   Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή 

(Για εγγραφή στην Α΄ Λυκείου). 

Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή 

(Α΄ Λυκείου) 

2.   Για τους μαθητές που θα φοιτήσουν για πρώτη 

φορά σε Λύκειο του Ε.Ε.Ι. Απολυτήριο 

Γυμνασίου ή Αποδεικτικό ή Πιστοποιητικό 

Σπουδών του/της μαθητή/μαθήτριας από το 

σχολείο στο οποίο φοιτούσε. 

 

3.   Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’75) στην 

οποία να δηλώνεται: 

• η νόμιμη άσκηση της κηδεμονίας, αν ο/η 

μαθητής/τρια είναι ανήλικος/η (μέσω της 

εφαρμογής του gov.gr). Στην περίπτωση κοινής 

άσκησης της επιμέλειας από διαζευγμένους 

γονείς, δύο υπεύθυνες δηλώσεις. 

• η αποδοχή της ηλεκτρονικής ενημέρωσης για 

ζητήματα της πορείας φοίτησης του/της 

μαθητή/τριας. 

• Ότι ο/η εγγραφόμενος/η μαθητής/τρια δεν φοιτά 

σε άλλο Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο ή 

σχολείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

• Ότι ο/η εγγραφόμενος/η μαθητής/μαθήτρια δεν 

είναι κάτοχος Απολυτηρίου Λυκείου. 

 

4.   Ευκρινή Φωτογραφία και σάρωση των δύο 

όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας 

του/της εγγραφόμενου/ης μαθητή/μαθήτριας. 

 

5.   Για το μάθημα της κολύμβησης Πιστοποιητικό 

Δερματολογικής Εξέτασης. 
 

6.   Για τη συμμετοχή στις Αντιπροσωπευτικές 

Ομάδες: Ιατρική Βεβαίωση. 
 

mailto:lykeioac@athenscollege.edu.gr
mailto:lykeiopc@athenscollege.edu.gr
mailto:ibpc@athenscollege.edu.gr


7.   Για τους μαθητές που θα φοιτήσουν για πρώτη 

φορά σε Λύκειο του Ε.Ε.Ι. Βιβλιάριο Υγείας ή 

άλλο στοιχείο από το οποίο να αποδεικνύεται ότι 

έχουν γίνει όλα τα προβλεπόμενα εμβόλια (όρος 

Β.1.2. των  «Βασικών Κανόνων Φοίτησης & 

Σχολικής Ζωής Σχολικού Έτους 2021 - 2022» για 

τα Γυμνάσια και Λύκεια του Ε.Ε.Ι.) 

 

8.   Σε περίπτωση μαθητών με αναπηρία ή ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες, οι γονείς / κηδεμόνες 

συνυποβάλλουν επιπρόσθετα γνωμάτευση από 

ΚΕΣΥ, ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο, ή 

άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία (δεν αποτελεί 

προϋπόθεση εγγραφής). 

 

 


