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ΠΡΟΣ:   Όπως Πίνακας Αποδεκτών          
  

ΘΕΜΑ : «Εγγραφές μαθητών στα δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2017-2018 - Λήξη διδασκαλίας 
μαθημάτων 2016-17» 

Λαμβάνοντας υπόψη την παρ. 2Α, του άρθρου 35, του Ν. 4386 (ΦΕΚ 83/2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις», οι εγγραφές στα δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2017-18 θα πραγματοποιηθούν από   
2 έως 19 Μαΐου 2017. 

Σας επισημαίνουμε ότι τη σχολική χρονιά 2017-2018 στην Α’ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν 

οι μαθητές που γεννήθηκαν από 1-1-2011 έως 31-12-2011. 
 

 

Α΄  ΕΓΓΡΑΦΕΣ  ΣΤΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΑ  ΣΧΟΛΕΙΑ  
 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της §3, του άρθρου 7, του Π.Δ. 201/1998 (ΦΕΚ 161/1998 Α’ ), όπως τροποποιήθηκαν 
από τις διατάξεις των περιπτώσεων 3 και 4, της παρ. 2, του άρθρου 11, του Ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8/2014 τ. Α΄) 
και αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 53, του Ν. 4238/2014 (ΦΕΚ 38/2014  τ. Α΄) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 
για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου είναι τα εξής: 

 
α.  Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας. Σας ενημερώνουμε ότι για την εγγραφή των μαθητών στα 
Δημοτικά Σχολεία της χώρας δεν απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Γέννησης από τους γονείς, 
αλλά αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφορικού Συστήματος my school του ΥΠΠΕΘ. 

(Φ.6/498/57863/Δ1/6-4-2016). 
 

«Η αναζήτηση μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος «my school» πραγματοποιείται από το σχολείο εγγραφής με βάση 

τα  παρακάτω  στοιχεία:  1.  επώνυμο  μαθητή  2.  όνομα  μαθητή  3.  όνομα  πατέρα  4.  όνομα  μητέρας  5. ημερομηνία 

http://www.minedu.gov.gr/
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http://grafis.sch.gr/public.php?service=files&t=0effe9a3334a71200e96c92d85915226
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γέννησης. Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι προς εγγραφή μαθητές στο ίδιο σχολείο έχουν και τα πέντε (5) στοιχεία 

ίδια, θα πραγματοποιείται ταυτοποίηση με επιπλέον στοιχεία που θα δηλώνει ο γονέας/κηδεμόνας, όπως είναι η 

διεύθυνση κατοικίας. Τα παραπάνω πέντε (5) στοιχεία τα δηλώνει ο γονέας/κηδεμόνας του μαθητή με υπεύθυνη δήλωσή 

του. Σε περίπτωση που προκύπτει για οποιονδήποτε λόγο αλλαγή στα στοιχεία του μαθητή, πριν ή και μετά την εγγραφή 

του σε σχολική μονάδα της χώρας, ο γονέας/κηδεμόνας θα πρέπει να ενημερώνει ως προς την αλλαγή αυτή τον οικείο 

Δήμο στον οποίο είναι εγγεγραμμένος ο μαθητής. Ο Δήμος ολοκληρώνει την επικαιροποίηση των εν λόγω στοιχείων στο 

ΟΠΣΕΔ και στη συνέχεια ο γονέας/κηδεμόνας οφείλει να ενημερώσει τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας σχετικά με τις 

αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν, ώστε ο Διευθυντής να αντλήσει τα καινούρια στοιχεία από το Πληροφοριακό Σύστημα 

«myschool». 
 

β. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.), ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται 
ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια. 

 
γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας  Μαθητή, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ.  Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκύκλιο 
του ΥΠΠΕΘ (Α.Δ.Υ.Μ.) 
 

δ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο, κατά την κρίση του Διευθυντή του σχολείου, φαίνεται η  διεύθυνση 
κατοικίας του μαθητή. 
Συνιστάται, οι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων, όπως ελέγχουν με ιδιαίτερη προσοχή το εν λόγω 
αποδεικτικό στοιχείο, προκειμένου οι μαθητές να εγγράφονται αποκλειστικά και μόνο στα όρια της σχολικής 
τους περιφέρειας {Άρθρο 1, ΠΔ 201/1998 (ΦΕΚ 161/1998)}. 

 
ε. Βεβαίωση Παρακολούθησης  Νηπιαγωγείου για την εγγραφή στο Δημοτικό. 

1. Η Βεβαίωση  Παρακολούθησης στο νηπιαγωγείο εκδίδεται με τη λήξη της διδασκαλίας των μαθημάτων 
(15 Ιουνίου 2017) και διαβιβάζεται αυτεπάγγελτα από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό σχολείο εγγραφής 
του μαθητή.  

2. Μέχρι την ημερομηνία έκδοσης  της «Βεβαίωσης Παρακολούθησης»,  το νηπιαγωγείο εκδίδει 
«Βεβαίωση Φοίτησης» η οποία θα προσκομιστεί από γονέα ή κηδεμόνα του μαθητή για την εγγραφή 
του στο δημοτικό. 

3. Στις  περιπτώσεις που ο μαθητής θα συνεχίσει τη φοίτηση του σε σχολείο του εξωτερικού και η 
αποστολή  της Βεβαίωσης  Παρακολούθησης καθίσταται δύσκολη ή αδύνατη, η βεβαίωση παραδίδεται 
στον γονέα ή κηδεμόνα, ο οποίος υπογράφει πιστοποιητικό παραλαβής. 

4. Σε περιπτώσεις  μη φοίτησης σε Νηπιαγωγείο, ο γονέας/κηδεμόνας του νηπίου υποβάλλει σχετική 
αίτηση προς τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης Π.Ε., στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι μη φοίτησης. 
Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης, αφού εξετάσει την εν λόγω αίτηση, εγκρίνει την εγγραφή του μαθητή. Αν ο 
Διευθυντής Εκπαίδευσης  δεν κάνει δεκτή την αίτηση των γονέων, τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις της  
περιπτ. 26, της §4, του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 Α’). 

5. Στις περιπτώσεις που οι μαθητές εγγράφονται σε δημοτικό σχολείο εκτός της σχολικής περιφέρειας του 
νηπιαγωγείου  ή σε ιδιωτικό σχολείο, ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας εγγραφής οφείλει να αναζητά 
την Βεβαίωση Παρακολούθησης Νηπίων από το νηπιαγωγείο αποφοίτησης.  

 

 
Β ΄  ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 

 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 579/82 (ΦΕΚ 105/1982 Α΄) ως χρόνος λήξης των κανονικών εγγραφών στα 
ιδιωτικά σχολεία  ορίζεται η προηγούμενη της έναρξης των μαθημάτων ημερομηνία και εγγράφονται σύμφωνα  
με  τις  προϋποθέσεις  του  κεφαλαίου  Α’  της  παρούσης  εγκυκλίου. 

Υπενθυμίζεται ότι κάθε ιδιωτικό σχολείο οφείλει να έχει εγκεκριμένο εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας με τον 
οποίο ρυθμίζονται ειδικότερα τα σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία του θέματα, οι όροι με τους 
οποίους γίνονται δεκτοί οι μαθητές, καθώς και οι οικονομικές και άλλες υποχρεώσεις των γονέων και 
κηδεμόνων. Ο εσωτερικός κανονισμός των ιδιωτικών σχολείων θεωρείται από τον οικείο Δ/ντή Π.Ε. και 

http://grafis.sch.gr/public.php?service=files&t=302ae1eb236aa87c01e0d796d2614d7f
http://grafis.sch.gr/public.php?service=files&t=f6a54558cb74aa1af772b7ba003cb85d
http://grafis.sch.gr/public.php?service=files&t=8fd5bd5fc5dcc6ec6ac3069c948e9718
http://grafis.sch.gr/public.php?service=files&t=af7633e5df51cd81c14e2f1bc1c8fc31
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αντίγραφο αυτού παραλαμβάνουν ενυπόγραφα οι γονείς των μαθητών κατά την εγγραφή τους στο σχολείο  
(άρ. 11 Ν.682/77-ΦΕΚ 244/1977 Α΄).  

 

Γ ΄  ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ  
 
1.  Σύμφωνα  με  την  παρ.  8,  του  αρ.7,  του  Π.Δ.  201/1998 (ΦΕΚ 161/1998),  οι  προερχόμενοι  από  σχολεία  

του εξωτερικού, Έλληνες ή αλλοδαποί μαθητές εγγράφονται  σύμφωνα  με  τις  προϋποθέσεις  του  
κεφαλαίου  Α’  της  παρούσης  εγκυκλίου  στην αριθμητικά αντίστοιχη τάξη, εφόσον έχουν τη νόμιμη ηλικία 
που ισχύει στην Ελλάδα ή σε μικρότερη, αν οι γονείς το ζητήσουν με σχετική δήλωση. 

2. Σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 91109/Γ 2/10 -7 -2008  εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ, οι αλλοδαποί μαθητές που δε 
δύνανται να προσκομίσουν το πιστοποιητικό γέννησης μπορούν να εγγραφούν με ληξιαρχική πράξη 
γέννησης. 

3. Σύμφωνα  με  τη  με  αρ.  πρωτ.  120323/Γ2/27-9-2010  εγκύκλιο  του  ΥΠΠΕΘ  για  την  εγγραφή 
αλλοδαπών μαθητών ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 3, του Π.Δ 182/1984 (ΦΕΚ 60/1984 Α), όπου 
ορίζεται ότι εγγράφονται οποτεδήποτε κατά την διάρκεια του  διδακτικού έτους. Επίσης, σύμφωνα με το 
άρθρο 72, του Ν. 3386/2005 (ΦΕΚ 212/2005 Α), ανήλικα τέκνα υπηκόων τρίτων χωρών μπορούν να 
εγγραφούν έστω κι αν δεν έχει ρυθμιστεί η νόμιμη διαμονή τους στη χώρα. 

4. Σύμφωνα  με  την υπ΄ αρ. 7268/Γ2/2-10-1995  εγκύκλιο  του  ΥΠΠΕΘ,  τα  δικαιολογητικά εγγραφής των 
αλλοδαπών μαθητών πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα. 

 
 

Δ΄ EΓΓΡΑΦΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 
(ΔΥΕΠ) 

 

Όσον αφορά τις εγγραφές αλλοδαπών μαθητών στις ΔΥΕΠ, σας ενημερώνουμε ότι : 

1. Απαραίτητο δικαιολογητικό εγγραφής είναι το ΑΔΥΜ, προκειμένου να μπορούν οι μαθητές να 
συμμετέχουν στο μάθημα της γυμναστικής.  

2. Σε περίπτωση που το εν λόγω δικαιολογητικό δεν προσκομισθεί αμέσως, ο γονέας/κηδεμόνας του 
μαθητή ή ο Συντονιστής του κέντρου υποδοχής από το οποίο προέρχεται ο μαθητής,  αναλαμβάνει με 
δήλωσή του να το προσκομίσει σε σύντομο χρονικό διάστημα.  

 
 
 

Ε ΄ ΕΓΓΡΑΦΕΣ  ΜΑΘΗΤΩΝ ΡΟΜΑ 
 

Για τις σχολικές εγγραφές και την υποστήριξη της σχολικής φοίτησης των μαθητών Ρομά, ισχύει η με την υπ΄ 

αρ.  180644/Γ1/26-11-2013 εγκύκλιος του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

Επισημαίνεται ότι:  

1. Οι Δ/ντές/-ντριες των Δημοτικών Σχολείων όχι μόνο ενθαρρύνουν  την  προσέλευση των μαθητών Ρομά 
στο σχολείο, αλλά και αναζητούν τα παιδιά Ρομά που μένουν στην περιοχή τους και φροντίζουν για την 
εγγραφή και τη φοίτησή τους, όπως προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις για την υποχρεωτική φοίτηση. 
2. Στο Δημοτικό Σχολείο, τα παιδιά Ρομά γίνονται δεκτά ανεξάρτητα από το εάν είναι γραμμένα σε μητρώα 
ή δημοτολόγια και για την εγγραφή τους σε αυτά μεριμνούν οι Δ/ντές/-ντριες των Δημοτικών Σχολείων, 
σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 10 και 11 του Π.Δ. 201/1998 (ΦΕΚ 161/1998 τ. Α’). 
3. Οι Δ/ντές/-ντριες των Δημοτικών Σχολείων δεν παρακωλύουν την εγγραφή παιδιών Ρομά λόγω έλλειψης 
πιστοποιητικού μόνιμης κατοικίας και αποδέχονται οποιοδήποτε στοιχείο από το οποίο, κατά την κρίση τους, 
φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή (άρθρο 7, παρ. 3, περ. δ’ του Π.Δ. 201/1998 ΦΕΚ 161/1998) 
εφαρμόζοντας την αρχή της επιείκειας. 
4. Όταν υπάρχει αδυναμία εγγραφής λόγω μη εμβολιασμού, κρίνεται απαραίτητη η συνεργασία με 

http://grafis.sch.gr/public.php?service=files&t=205d004cdaa1a6c222ee9ddc3e7357ca
http://grafis.sch.gr/public.php?service=files&t=f6a54558cb74aa1af772b7ba003cb85d
http://grafis.sch.gr/public.php?service=files&t=9629a92a2f6fe55054d384a5d880cf97
http://grafis.sch.gr/public.php?service=files&t=92eff77effe4bc5caadc70e4c7e2a13b
http://grafis.sch.gr/public.php?service=files&t=e77e772cc4b141ff772fae41891fffdd
http://grafis.sch.gr/public.php?service=files&t=29a3c70dcb2b963f8153d6599a116105
http://grafis.sch.gr/public.php?service=files&t=ea1684a43964db4f816253d437132938
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http://grafis.sch.gr/public.php?service=files&t=f6a54558cb74aa1af772b7ba003cb85d
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τοπικούς φορείς, Ο.Τ.Α., Κέντρα Στήριξης Ευπαθών Ομάδων, Δημόσιες Δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 
του ΠΕΔΔΥ,  Διευθύνσεις Κοινωνικής Πρόνοιας,  Νοσοκομεία, Ιατρικά Κέντρα, Φορείς Κοινωνικής Στήριξης 
καθώς και με το Κέντρο Ελέγχου Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ). Κατ’ αντιστοιχία, είναι απαραίτητη η 
συνεργασία με τους ανωτέρω φορείς και για τη διενέργεια των απαιτούμενων ιατρικών εξετάσεων σχετικά με 
την έκδοση Α.Δ.Υ.Μ. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να προηγείται επικοινωνία του/της 
Διευθυντή/Διευθύντριας της σχολικής μονάδας με το φορέα που θα προβεί στον εμβολιασμό. 

Προκειμένου  να  διευκολυνθεί  ο  εμβολιασμός  μαθητών,-τριών  που  ανήκουν  σε  ευαίσθητες κοινωνικά 
ομάδες, κρίνεται απαραίτητη η συνεργασία των Δ/ντών των Δημοτικών  Σχολείων με τους 
αναγραφόμενους στην παραπάνω παράγραφο φορείς, καθώς και με τους φορείς Κοινωνικής Στήριξης 
(ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ, ΕΚΕΠΥ, Δ/νσεις Υγιεινής κτλ.). 

 
 

ΣΤ΄  ΛΗΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2016-17 

 
Για το σχολικό έτος 2016-2017 η διδασκαλία των μαθημάτων θα λήξει την Πέμπτη 15-6-2017, ημέρα κατά την 
οποία θα χορηγηθούν οι τίτλοι προόδου και θα αποσταλούν οι τίτλοι σπουδών των μαθητών της ΣΤ’ τάξης για την 
εγγραφή τους στα Γυμνάσια. 
 
 

Ζ’ ΕΚΔΟΣΗ   ΤΙΤΛΩΝ  ΠΡΟΟΔΟΥ  Κ ΑΙ ΤΙΤΛΩΝ  ΣΠΟΥΔΩΝ 
 
Προκειμένου οι Διευθυντές/ντριες των Δημοτικών Σχολείων να διευκολυνθούν στην έκδοση των απαραίτητων 
Βεβαιώσεων Φοίτησης ή Τίτλων Προόδου για την προαγωγή των μαθητών στην επόμενη τάξη  και Τίτλων 
Σπουδών για την εγγραφή των μαθητών στο Γυμνάσιο, σας γνωρίζουμε ότι στο πληροφοριακό σύστημα My 

School έχουν αναρτηθεί οι Τίτλοι Προόδου για τις τάξεις Α΄ έως και  Ε’ και οι Τίτλοι Σπουδών για την τάξη ΣΤ’. Οι 

διαδρομές που πρέπει να ακολουθήσουν οι Διευθυντές/Προϊστάμενοι για να εκτυπώσουν τους εν λόγω 
τίτλους, είναι οι ακόλουθες: Αναφορές -> Αναφορές  Μαθητών -> Έντυπα, Βεβαιώσεις, Τίτλοι -> Τίτλος προόδου 
(για  Τάξεις Α-Ε) 
 Αναφορές -> Αναφορές  Μαθητών ->  Έντυπα, Βεβαιώσεις, Τίτλοι -> Τίτλος σπουδών (για Τάξη ΣΤ’) 

 

 

Η’ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 
 
1. Ο Διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου αναρτά σε εμφανές σημείο της σχολικής μονάδας ή/και στην επίσημη 
ιστοσελίδα ανακοίνωση με πληροφορίες σχετικά με τα όρια της σχολικής περιφέρειας του σχολείου και τα 
δικαιολογητικά εγγραφής.  
2. Σε περιπτώσεις που ο αριθμός αιτήσεων για εγγραφή είναι μεγαλύτερος του αριθμού των θέσεων του 
σχολείου, ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας προβαίνει στις ενέργειες που προβλέπονται στην παρ. 1γ, του 
άρθρου 8, του Π.Δ. 201/98 (ΦΕΚ 161/1998). 
3. Με ευθύνη του Διευθυντή του σχολείου, οι μαθητές καταχωρούνται στο Βιβλίο Μητρώου και στο 
πληροφοριακό σύστημα «my school» από 16 Ιουνίου έως και την 21η Ιουνίου 2017.  
  
Παρακαλούνται οι Δ/ντες Π.Ε όπως ενημερώσουν τα Δημοτικά Σχολεία περιοχής ευθύνης τους και οι 
Προϊσταμένες/-οι και Διευθυντές/-ντριες των Δημοτικών Σχολείων τα μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων. 

 
                                                                                                                  Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. 

 
 
 
                                                                                                                             ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ 
 

 

http://grafis.sch.gr/public.php?service=files&t=f6a54558cb74aa1af772b7ba003cb85d
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ) 
 
1. Περιφερειακές Δ/νσεις Εκ/σης  της χώρας (έδρες τους) 

2. Προϊστάμενοι Παιδαγωγικής & Επιστημονικής Καθοδήγησης Π.Ε. 

    (μέσω Περιφ. Δ/νσεων Εκπ/σης) 

3. Σχολικοί Σύμβουλοι (μέσω Περιφ. Δ/νσεων Εκπ/σης) 

4. Δ/νσεις Π.Ε. της χώρας (έδρες τους) 

5. Δημόσια & Ιδιωτικά  Δημοτικά της χώρας (μέσω Δ/νσεων Π.Ε.) 

 
 
 
            
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

1. Γραφείο Υφυπουργού, κ. Μπαξεβανάκη 

2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα, κ. Παντή 

3. Γραφείο Γενικής Δ/ντριας Δ/νσης Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Π.Ε. & Δ.Ε. 

4. Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης                                  

5. Δ/νση Παιδείας Ομογενών Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων 

6. Γ.Ε.ΠΟ. 

7. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης  Π.Ε. - Τμήμα Α΄   

8. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης  Π.Ε. - Τμήμα Γ΄    
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