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Σύμφωνα με την με αριθ. Πρωτ. Φ.6/22511/Δ1/25-02-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου 

Παιδείας οι εγγραφές για την Α΄ δημοτικού γίνονται  φέτος από 1-20 Μαρτίου 2021. 

Σε αυτήν θα φοιτήσουν οι μαθητές και οι μαθήτριες που γεννήθηκαν από 1-1- 2015 

μέχρι 31-12 2015. 

Είναι σημαντικό να τηρηθούν οι ημερομηνίες εγγραφών. Μετά τις 20 Μαρτίου 

θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στις παρ. 7 και 8 του άρθρου 7 του 

ΠΔ 79/2017 (Α 109), όπως η τελευταία παράγραφος αντικαταστάθηκε και ισχύει. 

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά: 

Α) Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας. Δεν απαιτείται η προσκόμισή 

του από τους γονείς, αλλά αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω του 

πληροφοριακού συστήματος myschool. 

Β) Βιβλιάριο εμβολίων του/της μαθητή/τριας ή άλλο στοιχείο από το οποίο να 

αποδεικνύεται ότι έγιναν όλα τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο 

Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. 

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

Δ) Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο να διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας 

του/της μαθητή/τριας. 

Ε) Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου και Πιστοποιητικό Φοίτησης 

Νηπιαγωγείου για την εγγραφή στο δημοτικό. 

Το Νηπιαγωγείο εκδίδει Βεβαίωση Φοίτησης η οποία θα προσκομιστεί από το γονέα 

ή τον κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας για την εγγραφή του/της στο Δημοτικό. 

Το Πιστοποιητικό Φοίτησης εκδίδεται από το Νηπιαγωγείο με τη λήξη των 

μαθημάτων (15 Ιουνίου) και διαβιβάζεται αυτεπάγγελτα στο Δημοτικό Σχολείο 

εγγραφής του/της μαθητή/τριας. 

 

 



ΕΓΡΑΦΗ  ΣΤΟ  ΠΡΟΕΡΑΙΤΙΚΟ  ΟΛΟΗΜΕΡΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

ΚΑΙ  ΣΤΟ  ΤΜΗΜΑ  ΠΡΩΙΝΗΣ  ΖΩΝΗΣ 

Οι μαθητές/τριες γράφονται στο Προαιρετικό Ολοήμερο Τμήμα του σχολείου με 

Αίτηση – Δήλωση του γονέα/κηδεμόνα τους. Όλες οι αιτήσεις γίνονται δεκτές χωρίς 

όρους και προϋποθέσεις. 

Οι μαθητές/τριες της Α΄ τάξης γράφονται στο Προαιρετικό Ολοήμερο Τμήμα του 

σχολείου αφού συμπληρώσουν οι γονεις/κηδεμόνες τους την Αίτηση – Δήλωση 

εγγραφής. 

Στο τμήμα της Πρωινής Ζώνης (07:00-08:00) έχουν δικαίωμα εγγραφής οι 

μαθητές/τριες που είναι εγγεγραμμένοι/ες και φοιτούν στο Προαιρετικό Ολοήμερο 

Τμήμα. Ο ελάχιστος αριθμός των μαθητών/τριών για τη λειτουργία του τμήματος της 

Πρωινής Ζώνης είναι 7. 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ  ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ  ΠΟΥ  ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ  ΑΠΟ  

ΤΟ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

Οι προερχόμενοι από σχολεία του εξωτερικού Έλληνες ή αλλοδαποί μαθητές 

εγγράφονται στην αριθμητικά αντίστοιχη τάξη ή μικρότερη έπειτα από ενυπόγραφη 

δήλωση των γονέων ή κηδεμόνων τους. 

Οι αλλοδαποί/ές μαθητές/τριες  εγγράφονται στην Α΄ δημοτικού με Ληξιαρχική 

Πράξη Γέννησης ή ομοειδές πιστοποιητικό επίσημα μεταφρασμένο. Στις υπόλοιπες 

τάξεις εγγράφονται καταθέτοντας τον Τίτλο ή το Αποδεικτικό Μετεγγραφής ή τη 

Βεβαίωση Φοίτησης. 

____________________________________________________________________ 

Είναι απαραίτητο να δοθούν στο σχολείο σωστά στοιχεία επικοινωνίας (σταθερά και 

κινητά τηλέφωνα) καθώς και ενεργές ηλεκτρονικές διευθύνσεις (email). 

Οι εγγραφές θα γίνονται καθημερινά το πρωί στις 08:20 μέχρι τις 08:50 και το 

μεσημέρι 13:20 μέχρι 13:50.  

Είναι απαραίτητο να τηρηθούν όλα τα μέτρα προστασίας για την αποφυγή της 

διασποράς της λοίμωξης covid-19 όπως αυτά έχουν ανακοινωθεί από τον Εθνικό 

Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.)  (https://eody.gov.gr/loimoxi-apo-to-neo-

koronoio-covid-19-odigies-profylaxis-gia-to-koino/) 

Η χρήση προστατευτικής μάσκας κατά την είσοδό σας στο σχολείο είναι απαραίτητη. 

https://eody.gov.gr/loimoxi-apo-to-neo-koronoio-covid-19-odigies-profylaxis-gia-to-koino/
https://eody.gov.gr/loimoxi-apo-to-neo-koronoio-covid-19-odigies-profylaxis-gia-to-koino/

