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Βακμόσ Αςφαλείασ:  
Να διατθρθκεί μζχρι: 
Βακμόσ Ρροτεραιότθτασ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ 
ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,  ΡΑΙΔΕΙΑΣ  ΚΑΙ 

ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  
----- 

 
 

 

ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΣΡΟΥΔΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΟΓΑΝΩΣΘΣ Ρ.Ε. & Δ.Ε. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΣΡΟΥΔΩΝ, ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΓΑΝΩΣΘΣ Ρ.Ε. 
ΤΜΘΜΑ Γ΄- ΜΑΘΘΤΙΚΘΣ ΜΕΙΜΝΑΣ  ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΘΣ ΗΩΘΣ 

----- 

Αθήνα, 14-5-2014 
Αρ. Πρωτοκόλλου : Φ.6/1064/76958/Δ1 

 

Ταχ. Δ/νςθ : Ανδρζα Ραπανδρζου 37 
Τ.Κ. – Ρόλθ : 15180 – Μαροφςι 
Ιςτοςελίδα : http://www.minedu.gov.gr  
Email  : spudonpe@minedu.gov.gr   
Ρλθροφορίεσ : Σοφία Λαπατά 
  : Κώςτασ Ραπαγεωργίου 
Τθλζφωνο : 210 344 2247 
  : 210 344 2425 
FAX  : 210 344 3354 

ΠΡΟ :   Ππωσ Ρίνακασ Αποδεκτών          

  

 

ΘΕΜΑ : «Εγγραφζσ μαθητών ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ Π.Ε τησ χώρασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016 - Λήξη 
ςχολικοφ ζτουσ 2014-2015» 

Σασ γνωρίηουμε ότι, ςφμφωνα με τα άρκρα 7, §1 των Ρ.Δ. 200/98 & 201/98 (ΦΕΚ 161Α/13-7-1998) όπωσ 
τροποποιικθκαν από το άρκρο 7, §3 του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78Α/14-3-2000), οι εγγραφζσ των νθπίων και 
των μακθτών για κάκε ςχολικό ζτοσ πραγματοποιοφνται από 1 ζωσ 21 Ιουνίου του προηγοφμενου 
ςχολικοφ ζτουσ. 
 

Α΄ ΕΓΓΡΑΦΕ ΣΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 
 
Σφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ §2 του άρκρου 7 του Ρ.Δ. 200/1998 (ΦΕΚ 161Α), όπωσ τροποποιικθκαν  από 
τισ διατάξεισ τθσ περ 2 τθσ παρ. 2 του άρκρου 11 του Ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8 τ. Α΄/10.1.2014) τα απαιτοφμενα 
δικαιολογθτικά για τθν εγγραφι ςτο νθπιαγωγείο είναι τα εξισ: 
 
α. Ριςτοποιθτικό γζννθςθσ Διμου ι Κοινότθτασ για τθν εγγραφι του νθπίου ςτα οικεία μθτρώα ι 
δθμοτολόγια, ςτο οποίο αναγράφεται ολογράφωσ και αρικμθτικώσ θ θμερομθνία γζννθςθσ. Για το νιπιο 
που κα ςυνεχίςει τθ φοίτθςι του ςτο ίδιο νθπιαγωγείο και δεφτερθ χρονιά δεν απαιτείται νζο 
πιςτοποιθτικό γζννθςθσ. 
β. Επίδειξθ του Βιβλιαρίου Υγείασ του Ραιδιοφ (Β.Υ.Ρ.) ι προςκόμιςθ άλλου ςτοιχείου, ςτο οποίο φαίνεται 
ότι ζγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.  
γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείασ  Μακθτι (Α.Δ.Υ.Μ.). Για το νιπιο που κα ςυνεχίςει τθ φοίτθςι του ςτο ίδιο 
νθπιαγωγείο και δεφτερθ χρονιά δεν απαιτείται νζο Α.Δ.Υ.Μ. 
δ. Υπεφκυνθ διλωςθ του γονζα ι κθδεμόνα ι άλλο ςτοιχείο κατά τθν κρίςθ του Ρροϊςταμζνου του 
Νθπιαγωγείου, από το οποίο φαίνεται θ διεφκυνςθ κατοικίασ του νθπίου. 
ε. Διλωςθ του γονζα  ότι αναλαμβάνει τθν ευκφνθ για τθν αςφαλι προςζλευςθ και αποχώρθςθ του 
νθπίου.  
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Β΄ ΕΓΓΡΑΦΕ ΣΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ 
 
Σφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ §3 του άρκρου 7 του Ρ.Δ. 201/1998 (ΦΕΚ 161Α), όπωσ τροποποιικθκαν από 
τισ διατάξεισ των περιπτώςεων 3 και 4 τθσ παρ. 2 του άρκρου 11 του Ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8 τ. Α΄/10.1.2014) 
και αντικαταςτάκθκαν με το άρκρο 53 του Ν. 4238/2014 (ΦΕΚ 38 τ. Α΄/17.2.2014) τα απαιτοφμενα 
δικαιολογθτικά για τθν εγγραφι ςτθν Α΄ τάξθ του δθμοτικοφ ςχολείου είναι τα εξισ: 
α. Ριςτοποιθτικό γζννθςθσ, Διμου ι Κοινότθτασ για τθν εγγραφι του μακθτι ςτα οικεία μθτρώα ι 
δθμοτολόγια, το οποίο εκδίδεται το τελευταίο πριν τθν εγγραφι τρίμθνο και ςτο οποίο αναγράφεται 
ολογράφωσ και αρικμθτικώσ θ θμερομθνία γζννθςθσ. 
β. Επίδειξθ του βιβλιαρίου υγείασ του μακθτι, ι προςκόμιςθ άλλου ςτοιχείου ςτο οποίο φαίνεται ότι 
ζγιναν  τα προβλεπόμενα εμβόλια.  
γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείασ  Μακθτι (Α.Δ.Υ.Μ.). 
δ. Αποδεικτικό ςτοιχείο από το οποίο, κατά τθν κρίςθ του Διευκυντι του ςχολείου, φαίνεται θ διεφκυνςθ 
κατοικίασ του μακθτι. 
ε. Βεβαίωςθ παρακολοφκθςθσ νθπιαγωγείου. 
 
Σφμφωνα με τθ με αρ. πρωτ.  Φ.7 /229 / 53868 /Γ1/10-5-2011 εγκφκλιο του Υ.ΡΑΙ.Θ., « …Ππου δεν είναι 
δυνατι θ προςκόμιςθ Βεβαίωςθσ παρακολοφκθςθσ νθπιαγωγείου, οι γονείσ και κθδεμόνεσ των νθπίων 
υποβάλλουν ςχετικι αίτθςθ προσ τον οικείο Διευκυντι Εκπαίδευςθσ Ρ.Ε., ςτθν οποία κα  αναφζρονται οι 
λόγοι μθ φοίτθςθσ. Ο Διευκυντισ Εκπαίδευςθσ, αφοφ εξετάςει τθν εν λόγω αίτθςθ, εγκρίνει  τθν εγγραφι 
του μακθτι. Αν ο Διευκυντισ Εκπαίδευςθσ δεν κάνει δεκτι τθν αίτθςθ των γονζων, τότε εφαρμόηονται οι 
διατάξεισ τθσ  περιπτ. 26, τθσ §4, του άρκρου 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α)». 
 
Επιςθμαίνεται ότι, ςφμφωνα με τθ με αρ. πρωτ.  Φ.6/ 350 /67503 /Γ1/16-6-2011 εγκφκλιο του Υ.ΡΟ.ΡΑΙ.Θ. 
τα πιςτοποιθτικά γζννθςθσ των μακθτών αναηθτοφνται αυτεπάγγελτα και μόνο από τουσ Προϊςταμζνουσ 
των Δημοςίων Νηπιαγωγείων και τουσ Διευθυντζσ και Προϊςταμζνουσ των Δημοςίων Δημοτικών 
χολείων, όπωσ ορίηεται από τθ με αρ. πρωτ.  ΔΙΑΔΡ/Α/18532 /18-8-2006 (ΦΕΚ 1309Β/13-9-2006) Υ.Α. του 
Υπουργείου Εςωτερικών και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ - Διοικθτικι Μεταρρφκμιςθ και Θλεκτρονικι 
Διακυβζρνθςθ. 
 

Γ’ ΕΓΓΡΑΦΕ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ 
  
Οι προερχόμενοι από ςχολεία του εξωτερικοφ, Ζλλθνεσ ι αλλοδαποί μακθτζσ εγγράφονται ςφμφωνα με τισ 
προχποκζςεισ των κεφαλαίων Α’ και Β’ τθσ παροφςθσ εγκυκλίου ςτθν αρικμθτικά αντίςτοιχθ τάξθ, εφόςον 
ζχουν τθ νόμιμθ θλικία που ιςχφει ςτθν Ελλάδα ι ςε μικρότερθ, αν οι γονείσ το ηθτιςουν με ςχετικι 
διλωςθ.  
 
Σφμφωνα με τθ με αρ. πρωτ. 91109/Γ2/10-7-2008 εγκφκλιο του Υ.ΡΟ.ΡΑΙ.Θ., οι αλλοδαποί μακθτζσ που δε 
δφνανται να προςκομίςουν το πιςτοποιθτικό γζννθςθσ μποροφν να εγγραφοφν ςτα ςχολεία με λθξιαρχικι 
πράξθ γζννθςθσ. 
 
Σφμφωνα με τθ με αρ. πρωτ. 120323/Γ2/27-9-2010 εγκφκλιο του Υ.ΡΟ.ΡΑΙ.Θ., για τθν εγγραφι αλλοδαπών 
μακθτών ιςχφουν οι διατάξεισ του άρκρου 3 του Ρ.Δ 182/1984 (ΦΕΚ 60Α), όπου ορίηεται ότι εγγράφονται 
οποτεδιποτε μζςα ςτο διδακτικό ζτοσ. Επίςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 72 του Ν. 3386/2005 (ΦΕΚ 212Α), 
ανιλικα τζκνα υπθκόων τρίτων χωρών μποροφν να εγγραφοφν ζςτω κι αν δεν ζχει ρυκμιςτεί θ νόμιμθ 
διαμονι τουσ ςτθ χώρα. 
 
Σφμφωνα με τθ με αρ. πρωτ. Γ2/7268/2-10-1995 εγκφκλιο του Υ.ΡΟ.ΡΑΙ.Θ.,  τα δικαιολογθτικά εγγραφισ 
των αλλοδαπών μακθτών πρζπει να είναι επίςθμα μεταφραςμζνα. 
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Δ΄ ΛΗΞΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ 
 
Για το ςχολικό ζτοσ 2014-2015 η διδαςκαλία των μαθημάτων θα λήξει τη Δευτζρα 15-6-2015, θμζρα κατά τθν 
οποία κα χορθγθκοφν οι τίτλοι προόδου και κα αποςταλοφν οι  τίτλοι ςπουδών των μακθτών τθσ ΣΤ τάξθσ για 
τθν εγγραφι τουσ ςτα γυμνάςια. 
 
 

Ε’ ΕΚΔΟΗ ΒΕΒΑΙΩΕΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΝΗΠΙΟΤ, ΣΙΣΛΩΝ ΠΡΟΟΔΟΤ ΚΑΙ ΣΙΣΛΩΝ ΠΟΤΔΩΝ 
 
Ρροκειμζνου οι Διευκυντζσ/Ρροϊςτάμενοι των ςχολικών μονάδων να διευκολυνθοφν ςτθν ζκδοςθ 

των απαραίτθτων βεβαιώςεων ι τίτλων για: 
 
α)τθν εγγραφι των νθπίων ςτθν Α’ Τάξθ Δθμοτικοφ,  
β) τθν προαγωγι των μακθτών ςτθν επόμενθ τάξθ ι  
γ) τθν εγγραφι τουσ ςτο Γυμνάςιο,  
 

ςασ γνωρίηουμε ότι ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα MySchool ζχουν αναρτθκεί οι βεβαιώςεισ 
παρακολοφκθςθσ Νθπίου, Τίτλοι Ρροόδου για τισ τάξεισ Α΄ ζωσ και Ε’ και οι Τίτλοι Σπουδών για τθν τάξθ ΣΤ’. 

Οι διαδρομζσ που πρζπει να ακολουκιςουν οι Διευκυντζσ/Ρροϊςτάμενοι για να εκτυπώςουν τουσ εν 
λόγω τίτλουσ, είναι οι ακόλουκεσ:  

 Αναφορζσ -> Ζντυπα, Βεβαιώςεισ, Τίτλοι -> Βεβαίωςη παρακολοφθηςησ νηπίου  

 Αναφορζσ -> Ζντυπα, Βεβαιώςεισ, Τίτλοι -> Σίτλοσ προόδου ( για  Τάξεισ Α-Ε)  

 Αναφορζσ -> Ζντυπα, Βεβαιώςεισ, Τίτλοι -> Σίτλοσ ςπουδών (για Τάξθ ΣΤ’)  

Παρακαλοφνται οι Δ/ντεσ Π.Ε τησ χώρασ όπωσ ενημερώςουν άμεςα τα ςχολεία περιοχήσ ευθφνησ τουσ. 
 
Σο διδακτικό προςωπικό των ςχολικών μονάδων Π.Ε τησ χώρασ, με ευθφνη των Δ/ντών και των 
Προϊςταμζνων αυτών, να ενημερωθεί ενυπόγραφα. 
 
 
 
 
 

 Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 
 
 
 
 
 

 ΚΩΣΑ ΠΑΠΑΧΡΗΣΟ 
 ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

        
 
 

 
 
 
 
 
Εςωτερική Διανομή: 
 Ππωσ Ρίνακασ Εςωτερικισ Διανομισ 
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                                     Π Ι Ν Α Κ Α    Α Π Ο Δ Ε Κ Σ Ω Ν 
 
 
ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ (ΠΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ) 
 
1.Ρεριφερειακζσ Δ/νςεισ Εκ/ςθσ  τθσ χώρασ (ζδρεσ τουσ) 
2. Ρροϊςταμζνουσ Ραιδαγωγικισ & Επιςτθμονικισ Κακοδιγθςθσ Ρ.Ε. 
    (μζςω Ρεριφ. Δ/νςεων Εκπ/ςθσ) 
3. Σχολικοφσ Συμβοφλουσ Ρ.Α. & Δθμ. Εκπ/ςθσ. 
    (μζςω Ρεριφ. Δ/νςεων Εκπ/ςθσ) 
4. Δ/νςεισ  Ρ.Ε. τθσ χώρασ (ζδρεσ τουσ) 
5.  Δθμόςια & Ιδιωτικά Δθμ. Σχολεία  & Νθπ/γεία τθσ χώρασ 
     (μζςω Δ/νςεων Ρ.Ε.) 
 
                                   

ΠΙΝΑΚΑ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. Γραφείο Αναπλθρωτι Υπουργοφ, κ. Κουράκθ 
2. Γραφείο Γενικοφ Γραμματζα, κ. Χαςάπθ 
3. Γραφείο Γενικισ Δ/ντριασ Δ/νςθσ Σπουδών Ρρογραμμάτων και Οργάνωςθσ Ρ.Ε. & Δ.Ε. 
4. Δ/νςθ Ειδικισ Αγωγισ  και Εκπαίδευςθσ                                  
5. Δ/νςθ Θρθςκευτικισ Εκπ/ςθσ 
6. Δ/νςθ Ραιδείασ Ομογενών Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ, Ξζνων και Μειονοτικών Σχολείων 
7. Γ.Ε.ΡΟ. 
8. Δ/νςθ Σπουδών, Ρρογραμμάτων και Οργάνωςθσ  Ρ.Ε. - Τμιμα Γ΄    

 


