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                       ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Λάρισα,   23 Φεβρουαρίου 2022 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  Αρ. Πρωτ.: 2269 

                      ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

   

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ   

 
Ταχ. Δ/νση 

 
: Δ. Τσάτσου 2 & Φαρσάλων 

ΤΚ : 41335 Λάρισα 
Πληροφορίες : Ιωάννα Κολαξή 
Τηλ. : 2414409841 
e-mail : dipelar@sch.gr 

 

 
ΘΕΜΑ: «Εγγραφές μαθητών/τριών στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2022-23» 
Σχετ.:  
1. Η με αρ. Φ.6/18474/Δ1/18-2-22 (ΑΔΑ: 6ΖΩΦ46ΜΤΛΗ-ΟΑΖ) εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ. με 
θέμα «Εγγραφές μαθητών/τριών στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2022-23» 

2. Η με αρ. 4145/8-5-2017 απόφαση του Δ/ντή Π.Ε. Λάρισας με θέμα «Τροποποίηση της 
υπ’ αριθμ. 3918/02-05-2017 απόφασης του Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης σχετικά με τη 
χωροταξική κατανομή μαθητικού πληθυσμού των Δημοτικών Σχολείων Λάρισας και 
Γιάννουλης της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Λάρισας» 

 

        Σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ, οι αιτήσεις για την εγγραφή 

των μαθητών/τριών που φοιτούν για πρώτη φορά στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου, 

για το σχολικό έτος 2022-2023, θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2022 (περ. α 

της παρ. 4 του άρθρου 7 του Π.Δ. 79/2017 (Α’ 109) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του 

άρθρου 44 του Ν. 4777/2021 (Α’ 25)). 

     Εγγραφές μετά την 20η Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση 

του/της Διευθυντή/τριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

     Κατά το σχολικό έτος 2022-2023 στην Α’ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι 

μαθητές/τριες που γεννήθηκαν από 1-1-2016 έως και 31-12-2016. 

Αναφορικά με τη διαδικασία επισημαίνονται τα εξής: 

1. Πριν από την έναρξη των εγγραφών, η διεύθυνση του Δημοτικού Σχολείου αναρτά 

σε εμφανές σημείο της σχολικής μονάδας ή/και στην επίσημη ιστοσελίδα του 

σχολείου ανακοίνωση με πληροφορίες σχετικά με τα όρια της σχολικής 

περιφέρειας του σχολείου, τις ώρες υποβολής των αιτήσεων και τα δικαιολογητικά 

που συνοδεύουν την αίτηση της εγγραφής. 

2. Οι εγγραφές μαθητών/τριών στα συστεγαζόμενα σχολεία πραγματοποιούνται 

σύμφωνα με τη παράγραφο 16 του άρθρου 7 του ΠΔ 79/2017 (Α’ 109), όπου 

αναφέρεται ότι «Στα συστεγαζόμενα σχολεία τα δικαιολογητικά εγγραφής της Α΄ 

τάξης συγκεντρώνονται από τους Διευθυντές ή τους Προϊστάμενους των σχολείων. 
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Η κατανομή των μαθητών σε τμήματα γίνεται ισομερώς αλφαβητικά και ανά φύλο 

από επιτροπή που αποτελείται από τους διευθυντές των συστεγαζόμενων σχολείων 

και έναν εκπαιδευτικό του κάθε σχολείου που ορίζεται από τον οικείο Σύλλογο 

Διδασκόντων. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται για την κατανομή των μαθητών που 

προέρχονται από μετεγγραφή ανεξάρτητα από το σχολείο του συγκροτήματος στο 

οποίο απευθύνεται το αποδεικτικό μετεγγραφής ώστε να εξασφαλίζεται η 

λειτουργία τμημάτων με ίσο αριθμό μαθητών.». Κατά τις εγγραφές των 

μαθητών/τριών τα συστεγαζόμενα σχολεία θεωρούνται ως ένα σχολείο. 

3. Με το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας των αιτήσεων εγγραφών ο/η 

Διευθυντής/τρια - ο/η Προϊστάμενος/η του δημοτικού σχολείου ελέγχει την 

ακρίβεια των στοιχείων και συντάσσει ονομαστική κατάσταση μαθητών/τριών, 

την οποία αποστέλλει εντός προθεσμίας δύο εργάσιμων ημερών στην οικεία 

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

4. Αν ο αριθμός των αιτήσεων μαθητών/τριών για εγγραφή στην Α΄ τάξη υπερβαίνει 

τους 25 μαθητές/τριες ανά τμήμα σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παρ. 3 του 

άρθρου 50 του ν. 4692/2020 (Α’ 111), εφαρμόζονται όσα προβλέπονται στην παρ. 

4δ του άρθρου 7 του ΠΔ 79/2017, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 

44 του Ν. 4777/2021 (Α’ 25 ). Ειδικότερα προβλέπεται: «…Με απόφαση του 

Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης 

του/της Διευθυντή/τριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης επί σχετικού αιτήματος 

του/της Διευθυντή/τριας της σχολικής μονάδας ιδρύεται επιπλέον τμήμα, εφόσον 

υπάρχει διαθέσιμη αίθουσα. Αν δεν υπάρχει διαθέσιμη αίθουσα, ο/η 

Διευθυντής/τρια της σχολικής μονάδας αποστέλλει πίνακα με τα ονόματα των 

μαθητών που διαμένουν στα όρια της σχολικής περιφέρειας του δημοτικού 

σχολείου με τις σχολικές περιφέρειες όμορων δημοτικών σχολείων στον/στην 

Διευθυντή/τρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Ο/η Διευθυντής/τρια Πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης κατανέμει τους μαθητές από τον πίνακα στα όμορα δημοτικά 

σχολεία, λαμβάνοντας υπόψη την απόσταση των σχολείων από τη διεύθυνση 

κατοικίας των μαθητών που έχει δηλωθεί. Οι μαθητές που είναι αδέλφια ή έχουν 

αδέλφια που φοιτούν στο ίδιο ή σε συστεγαζόμενο νηπιαγωγείο ή δημοτικό 

σχολείο εξαιρούνται της ανωτέρω διαδικασίας…». 

5. Στα δημοτικά σχολεία με λειτουργικότητα από επταθέσιο και άνω, ο ελάχιστος 

αριθμός των μαθητών/τριών δεν μπορεί να είναι μικρότερος από δέκα πέντε (15) 

ανά τμήμα, σύμφωνα με την παρ. 19 του άρθρου 7 ΠΔ 79/2017 (Α’ 109) όπως 

τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 50 του Ν. 4692/2020 (Α’ 111). 

6. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του δημοτικού 

σχολείου είναι τα εξής: 

α. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας. Διευκρινίζεται ότι για την 

εγγραφή των μαθητών/τριών 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 myschool του Υ.ΠΑΙ.Θ. 
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β. Βιβλιάριο Υγείας του/της μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, από το 

οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα 

στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. 

γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.), το αργότερο έως το τέλος 

Σεπτεμβρίου. 

δ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο προκύπτει η διεύθυνση κατοικίας του     

μαθητή/τριας, προκειμένου οι αιτήσεις εγγραφής να υποβάλλονται αποκλειστικά 

και μόνο στο σχολείο που ανήκουν οι μαθητές/τριες σύμφωνα με τα όρια της 

εκάστοτε σχολικής περιφέρειας. 

ε. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου και Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπιαγωγείου 

για την εγγραφή στο Δημοτικό.  

-   Μέχρι την ημερομηνία έκδοσης του «Πιστοποιητικού φοίτησης», το νηπιαγωγείο 

εκδίδει   «Βεβαίωση Φοίτησης» η οποία θα προσκομιστεί από τον γονέα ή τον 

κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας για την εγγραφή του/της στο δημοτικό. 

- Το Πιστοποιητικό Φοίτησης στο νηπιαγωγείο εκδίδεται με τη λήξη της 

διδασκαλίας των μαθημάτων (15 Ιουνίου 2022) και διαβιβάζεται αυτεπάγγελτα από 

το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο εγγραφής του/της μαθητή/τριας. 

       Για περισσότερες οδηγίες – λεπτομέρειες για τη διαδικασία των εγγραφών, μπορείτε 

να ανατρέξετε στην ανωτέρω σχετική εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ., καθώς και στην ιστοσελίδα 

της Δ/νσης Α’/θμιας Εκπ/σης Λάρισας για τα όρια της κάθε σχολικής περιφέρειας (Σχολικές 

μονάδες - χωροταξική κατανομή Δημοτικών Σχολείων Λάρισας) https://dipe.lar.sch.gr/. 

       Εφιστούμε την προσοχή στους Διευθυντές/-τριες - Προϊστάμενους/-ες των 

Δημοτικών Σχολείων: 

1. να τηρήσουν τα απαιτούμενα χρονοδιαγράμματα εγγραφών, προκειμένου να 

επιτευχθεί ο έγκαιρος προγραμματισμός λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων για 

το σχολικό έτος 2022-2023 και 

2. να πραγματοποιήσουν τις εγγραφές σύμφωνα με τα όρια της σχολικής 

περιφέρειας του σχολείου τους (συνημμένη απόφαση χωροταξικής κατανομής). 

                                                                                

Η   Διευθύντρια  Π.Ε.  Λάρισας 

 

                                                                                    Αικατερίνη Καραγιώργου              

 

Κοινοποίηση:  

Δημοτικά Σχολεία Π.Ε. Λάρισας 

 

Συνημμένα:  
Η με αρ. 4145/8-5-2017 απόφαση του Δ/ντή Π.Ε. Λάρισας  

https://dipe.lar.sch.gr/wp-content/uploads/2022/02/18-2-2022_eggrafes_Dimotika.pdf
https://dipe.lar.sch.gr/
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