
Εγγραφές μαθητών στα δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2020-
2021   
 
Οι εγγραφές στα δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2020-2021 θα 
πραγματοποιηθούν από 15 έως και 29 Μαΐου 2020. Επισημαίνεται ότι τη 
σχολική χρονιά 2020-2021 στην Α’ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα 
φοιτήσουν οι μαθητές που γεννήθηκαν από 1-1-2014 έως 31-12-2014. 
Τα όρια της σχολικής περιφέρειας του σχολείου μας: Από Ισμήνης συμβολή με 
Λεωφόρο Θησέως, συμβολή με Καστρίτσης, συμβολή με Γυμναστηρίου, 
συμβολή με Λεωφόρο Νέας Ερυθραίας (παράδρομος Εθνική Οδός 
Θεσσαλονίκης) και όρια Δήμου Διονύσου. 
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 (α) του άρθρου 7 του Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 
109Α), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142Α) 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/κηδεμόνες, αλλά αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω 
του Πληροφορικού Συστήματος myschool του ΥΠΑΙΘ. 
(Φ.6/498/57863/Δ1/6-4-2016).  
«Η αναζήτηση μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος «myschool» 
πραγματοποιείται από το σχολείο εγγραφής με βάση τα παρακάτω στοιχεία: 
1. επώνυμο μαθητή 2. όνομα μαθητή 3. όνομα πατέρα 4. όνομα μητέρας 5. 
ημερομηνία 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 αποδεικνύεται 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 ΥΠΑΙΘ (Α.Δ.Υ.Μ.)  
δ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση 
κατοικίας του/της μαθητή/τριας.  
Συνιστάται, οι Διευθυντές/ντριες των Σχολικών Μονάδων όπως ελέγχουν με 
ιδιαίτερη προσοχή το εν λόγω αποδεικτικό στοιχείο, προκειμένου οι αιτήσεις 
εγγραφής να υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο στο σχολείο που ανήκουν 
οι μαθητές/τριες σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας (άρθρο 
5, ΠΔ 79/2017 (ΦΕΚ 109Α) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 
4559/2018 (ΦΕΚ 142Α).  
ε. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου και Πιστοποιητικό Φοίτησης 
Νηπιαγωγείου για την εγγραφή στο Δημοτικό. Ώρες εγγραφής: 8.30πμ-
12.00μμ 

Επισημαίνεται ότι, κατά την περίοδο των εγγραφών, αποτελεί ευθύνη των 
Διευθυντών/ντριών – Προϊσταμένων των σχολικών μονάδων η μέριμνα για 
την τήρηση των απαιτούμενων μέτρων αποφυγής διασποράς του κορονοϊού, 



όπως αυτά έχουν ανακοινωθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας 
(Ε.Ο.Δ.Υ.) (https://eody.gov.gr/covid-19-odigies-gia-ti-chrisi-maskas-apo-to-
koino/).  Ως εκ τούτου, παρακαλείστε ως προς την πιστή τήρηση των 
προτεινόμενων μέτρων. 

ΕΚΑΛΗ 14 Μαΐου 2020 
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