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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

2-18 Μαΐου οι εγγραφές στην Α΄ τάξη  
26/4/2018 

 
 Για το σχολικό έτος 2018-2019 στην Α΄ τάξη του  Δημοτικού Σχολείου 
εγγράφονται οι μαθητές που γεννήθηκαν από 1-1-2012 έως 31-12-2012 και διαθέτουν 
Βεβαίωση Φοίτησης από το Νηπιαγωγείο. 
 Από τις 2 έως τις 18 Μαΐου καλούνται  οι γονείς - κηδεμόνες των οποίων τα 
παιδιά θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη Δημοτικού να υποβάλλουν αιτήσεις-υπεύθυνες 
δηλώσεις εγγραφής στο δημοτικό σχολείο που ανήκουν σύμφωνα με τα όρια της 
σχολικής περιφέρειας, προσκομίζοντας: 
 α) Βεβαίωση Φοίτησης από το Νηπιαγωγείο 
 β) Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο προκύπτει η διεύθυνση κατοικίας 
του μαθητή (φορολογική ενημερότητα, λογαριασμοί κοινωφελών οργανισμών 
(ΔΕΗ, Φυσικό αέριο) 
 γ) Ατομικό Δελτίο Υγείας μαθητή (δίδεται από το σχολείο και επισυνάπτεται 
συμπληρωμένο) 
 δ) Βιβλιάριο υγείας ή άλλο στοιχείο από το οποίο αποδεικνύεται ότι έχουν γίνει 
τα προβλεπόμενα εμβόλια. Στην περίπτωση μαθητών με αναπηρία και ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες οι γονείς/κηδεμόνες συνυποβάλλουν γνωμάτευση από Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. 
ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη δημόσια αρμόδια υπηρεσία, χωρίς αυτή να 
αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής. Αιτήσεις εγγραφής δύνανται να υποβάλλουν και γονείς 
που διαμένουν εκτός σχολικής περιφέρειας, εφόσον στο σχολείο φοιτούν ήδη αδέλφια 
του προς εγγραφή μαθητή. 
 ε) Το πιστοποιητικό γέννησης για την εγγραφή μέσω του πληροφοριακού 
συστήματος του ΥΠΠΕΘ θα το αναζητήσει ο Διευθυντής του δημοτικού σχολείου. Οι 
αλλοδαποί μαθητές εγγράφονται στην Α΄ τάξη αφού προσκομίσουν ληξιαρχική 
πράξη γέννησης ή ομοειδές πιστοποιητικό, επίσημα μεταφρασμένο, χωρίς να είναι 
απαραίτητη η πρόσφατη ημερομηνία έκδοσης, καθώς και τα λοιπά δικαιολογητικά. Στις 
υπόλοιπες τάξεις οι αλλοδαποί μαθητές εγγράφονται καταθέτοντας τον Τίτλο ή το 
Αποδεικτικό Μετεγγραφής ή τη Βεβαίωση Φοίτησης. 
 Εκπρόθεσμες εγγραφές στο δημοτικό σχολείο για λόγους ανωτέρας βίας γίνονται 
δεκτές με απόφαση του οικείου Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Στην περίπτωση 
αυτή η εγγραφή πραγματοποιείται στο εγγύτερο της κατοικίας του μαθητή σχολείο στο 
οποίο υπάρχει κενή θέση. 
 Καθυστέρηση εγγραφής στην Α’ τάξη,   μπορεί να γίνει για σοβαρούς λόγους που 
πιστοποιούνται με βεβαίωση Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. ή δημόσιας ιατροπαιδαγωγικής υπηρεσίας ή 
δημόσιου νοσοκομείου, με την οποία προσδιορίζεται και η διάρκεια της δικαιολογημένης 
καθυστέρησης. 
 Οι προερχόμενοι από σχολεία του εξωτερικού, ημεδαποί ή αλλοδαποί μαθητές 
εγγράφονται στην αριθμητικά αντίστοιχη τάξη, εφόσον έχουν τη νόμιμη ηλικία που ισχύει 
στην Ελλάδα ή σε μικρότερη αν οι γονείς/κηδεμόνες το ζητήσουν με σχετική δήλωση.  
 Οι προερχόμενοι από ιδιωτικά ή ξένα σχολεία που λειτουργούν στην Ελλάδα 
εγγράφονται στην αντίστοιχη τάξη δημόσιου σχολείου με βάση το Αποδεικτικό 
Μετεγγραφής που εκδίδεται από τον Διευθυντή του σχολείου. Η χορήγηση του 
Αποδεικτικού Μετεγγραφής είναι υποχρεωτική, όταν οι γονείς/κηδεμόνες καταθέσουν 
σχετική αίτηση.  


