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ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τις Εγγραφές Μαθητών για το σχολικό έτος 2015-2016»  

ΣΧΕΤ: Η αριθμ. Φ.6/1064/76958 /Δ1/14-5-2015 εγκύκλιος του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. 

 

 

Με αφορμή τη λήξη του σχολικού έτους 2014-2015 και τις εγγραφές μαθητών για το νέο 

σχολικό έτος, σας παραθέτουμε τα σημαντικότερα σημεία της ως άνω εγκυκλίου καθώς και της 

ερμηνευτικής εγκυκλίου για το Α.Δ.ΥΜ.. 

Σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική, σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές των μαθητών θα 

πραγματοποιηθούν από 1 έως 21 Ιουνίου 2015. 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή μαθητών στο Δημοτικό σχολείο είναι τα εξής: 

α. Πιστοποιητικό γέννησης, Δήμου ή Κοινότητας για την εγγραφή του μαθητή στα οικεία 

μητρώα ή δημοτολόγια, το οποίο εκδίδεται το τελευταίο πριν την εγγραφή τρίμηνο και στο 

οποίο αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς η ημερομηνία γέννησης. 

β. Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο 

φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.  

γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.). 

δ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο, κατά την κρίση του Διευθυντή – της Προϊσταμένης του 

σχολείου, φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή. 

ε. Βεβαίωση παρακολούθησης νηπιαγωγείου (Σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.7 /229 / 



53868 /Γ1/10-5-2011 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ., « ...Όπου δεν είναι δυνατή η προσκόμιση 

Βεβαίωσης παρακολούθησης νηπιαγωγείου, οι γονείς και κηδεμόνες των νηπίων 

υποβάλλουν 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). 

Διευκρινίσεις σχετικά με το Α.Δ.Υ.Μ. 

Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή: 

1. Αποτελεί δικαιολογητικό εγγραφής στο Νηπιαγωγείο, στην Α' τάξη και ανανεώνεται 

στην Δ' τάξη.  

2. Κατατίθεται από τους γονείς-κηδεμόνες μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου - Η παράληψη 

κατάθεσης του Α.Δ.Υ.Μ. μετά το Σεπτέμβριο, συνεπάγεται τη φυσική παρουσία χωρίς 

ενεργή συμμετοχή του μαθητή/τριας στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής. 

3. Τηρείται στο αρχείο του σχολείου σε ειδικό φάκελο, με ευθύνη των Δ/ντών- ντριών και 

Προϊσταμένων. 

4. Είναι απόρρητο έγγραφο μη ανακοινώσιμο, εκτός των περιπτώσεων ενημέρωσης των 

διδασκόντων εκπαιδευτικών, για τη λήψη μέτρων προστασίας και προάσπισης της 

υγείας και της ζωής των μαθητών/τριών, καθώς και για τη στήριξη αυτών. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που από τα στοιχεία του Α.Δ.Υ.Μ. προκύπτουν σοβαροί 

λόγοι υγείας που αποκλείουν τη συμμετοχή του μαθητή/τριας στο μάθημα της Φυσικής 

Αγωγής ή σε άλλη σχολική δραστηριότητα, ο/η Διευθυντής-ντρια, στις αρχές του σχολικού 

έτους, συγκροτεί Τριμελή Επιτροπή η οποία αποτελείται από τον ίδιο, ως Πρόεδρο, τον 

εκπαιδευτικό Φυσικής Αγωγής και τον εκπαιδευτικό της τάξης, ως μέλη. Η Επιτροπή 

συνεδριάζει αμέσως και αποφαίνεται για την απαλλαγή του μαθητή/τριας από το μάθημα 

της Φυσικής Αγωγής ή για την αποχή του από συγκεκριμένες αθλητικές και άλλες σχολικές 

δραστηριότητες. Η ανωτέρω Τριμελής Επιτροπή είναι σε ισχύ καθ' όλη τη διάρκεια του 

σχολικού έτους, συγκαλείται δε από το Διευθυντή και συνεδριάζει κατά τη διάρκεια της 

σχολικής χρονιάς, όταν προκύψουν θέματα της αρμοδιότητάς της. 

 

Εγγραφές αλλοδαπών μαθητών 

Σύμφωνα με την αριθμ. Γ2/91109/10-07-08 Εγκύκλιο Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. οι αλλοδαποί μαθητές 

που δεν μπορούν να προσκομίσουν πιστοποιητικό γέννησης μπορούν να εγγραφούν στο 

σχολείο με ληξιαρχική πράξη γέννησης και τα λοιπά δικαιολογητικά που μνημονεύονται 

ανωτέρω. Τα δικαιολογητικά εγγραφής πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα (από 

http://www.dipevath.gr/mar12/22/2c.pdf


κρατική μεταφραστική υπηρεσία ή προξενική αρχή ή από επίσημο μεταφραστή 

αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Εξωτερικών) σύμφωνα με την Φ.6/146/Γ1/990/5-10-

1998ω εγκύκλιο Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ και να προσκομισθούν μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους 

άλλως δεν εγγράφονται στο Βιβλίο Μητρώου και δεν χορηγείται τίτλος σπουδών παρά 

μόνο βεβαίωση φοίτησης του μαθητή αν ζητηθεί, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 8 του Π.Δ 

201/1998 (σχετ. η αριθμ. Γ2/7268/02-10- 1995 εγκύκλιος Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ). 

Κατ'εξαίρεση, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 3386/2005 (ΦΕΚ 212
Α
) , με ελλιπή 

δικαιολογητικά μπορεί να εγγράφονται στα δημόσια σχολεία και τέκνα υπηκόων τρίτων 

χωρών εφόσον : 

α) προστατεύονται από το Ελληνικό Κράτος με την ιδιότητα του πρόσφυγα και όσων 

τελούν υπό την προστασία της Υπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών, 

β) προέρχονται από περιοχές στις οποίες επικρατεί έκρυθμη κατάσταση, 

γ) έχουν υποβάλει αίτηση για χορήγηση ασύλου και 

δ) είναι υπήκοοι τρίτων χωρών που διαμένουν στην Ελλάδα, ακόμη κι αν δεν έχει 

ρυθμιστεί η μόνιμη διαμονή τους σε αυτήν. Υπενθυμίζουμε, επίσης, ότι οι μαθητές οι 

οποίοι είναι κάτοχοι των ειδικών δελτίων ταυτότητας ομογενών δεν υποχρεούνται να 

προσκομίζουν άλλη βεβαίωση ή πιστοποιητικό για την απόδειξη των ατομικών τους 

στοιχείων. 

Εγγραφές Ρομά 

Αναφορικά με τις εγγραφές μαθητών Ρομά υπενθυμίζουμε την εφαρμογή των παρακάτω: 

α) Υπουργική Απόφαση με αριθμό Φ.4/155/Γ1/1237/11-9-1996 (ΦΕΚ 893 τ. Β'),  

β) την αριθμ. 116184/Γ1/10-9-2008 Εγκύκλιο του Υπ.ΠΔΒΜΘ_και  

γ) την αριθμ. Φ.3/960/102679/Γ1/20-8-2010 Εγκύκλιο του Υπ.ΠΔΒΜΘ 

 

 

http://www.dipevath.gr/mar12/22/2d.pdf
http://www.dipevath.gr/mar12/22/2d.pdf
http://www.dipevath.gr/v3/mar12/22/3a.pdf
http://www.dipevath.gr/mar12/22/3b.pdf
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