
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΦΟΙΤΗΣΟΥΝ 

ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ 

Ξεκινούν σήμερα 1 Μαρτίου 2023 οι αιτήσεις για την εγγραφή των 

μαθητών/τριών που φοιτούν για πρώτη φορά στην Α΄ τάξη του Δημοτικού 

σχολείου, για το σχολικό έτος 2023-2024, οι οποίες θα μπορούν να γίνονται έως 20 

Μαρτίου 2023. Εγγραφές μετά την 20η Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και 

χρειάζονται την έγκριση του/της Διευθυντή/τριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Κατά το σχολικό έτος 2023-2024 στην Α’ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα 

φοιτήσουν οι μαθητές/τριες που γεννήθηκαν από 1-1-2017 έως και 31-12-2017. 

Στο Δημοτικό Σχολείο Μεσοβουνίων μπορούν να εγγραφούν μαθητές που κατοικούν 
εντός των γεωγραφικών ορίων των περιοχών: Νεοχώρι, Κομιτάτα, Πατρικάτα, 
Καρυά, Βαρύ, Πλαγιά, Μεσοβούνια, Κοθρέας, Βασιλικάδες, Άσσος, 
Τουλιάτα, Αντυπάτα, Φισκάρδο. 
 
ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 α 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) 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 ΥΠΑΙΘ (Φ.6/498/57863/Δ1/6-4-2016). Οι 
αλλοδαποί/ές μαθητές/τριες εγγράφονται στην Α’ τάξη με ληξιαρχική πράξη 
γέννησης ή ομοειδές πιστοποιητικό επίσημα μεταφρασμένο.  

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. (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). 

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 προκύπτει η διεύθυνση 
κατοικίας του/της μαθητή/τριας. 

ε. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου και Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπιαγωγείου 
για την εγγραφή στο Δημοτικό. 

https://www.alfavita.gr/ekpaideysi/407628_oi-egkyklioi-gia-tis-eggrafes-ton-mathiton-sta-dimotika-kai-nipiagogeia-gia
https://www.alfavita.gr/ekpaideysi/407628_oi-egkyklioi-gia-tis-eggrafes-ton-mathiton-sta-dimotika-kai-nipiagogeia-gia


 Μέχρι την ημερομηνία έκδοσης του «Πιστοποιητικού φοίτησης», το νηπιαγωγείο 
εκδίδει «Βεβαίωση Φοίτησης» η οποία προσκομίζεται στο Δημοτικό. 

Σε περιπτώσεις μη φοίτησης σε Νηπιαγωγείο, οι γονείς/κηδεμόνες του νηπίου 
υποβάλλουν σχετική αίτηση προς τον/την οικείο/α Διευθυντή/ντρια Εκπαίδευσης 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στην οποία αναφέρονται οι λόγοι μη φοίτησης. Ο/Η 
Διευθυντής/τρια Εκπαίδευσης, αφού εξετάσει την εν λόγω αίτηση, εγκρίνει την 
εγγραφή του/της μαθητή/τριας και σε κάθε περίπτωση ισχύουν οι διατάξεις της 
περιπτ. 26, της παρ.4, του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (Α’ 87). 

___________________________________________________________________ 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ KΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΙΝΗΣ ΖΩΝΗΣ 
 
α. Προϋποθέσεις εγγραφής μαθητών/τριών στο Προαιρετικό Ολοήμερο 
Πρόγραμμα 
Οι μαθητές/τριες εγγράφονται στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα κατόπιν 
σχετικής αίτησης-δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους. Οι Διευθυντές/τριες και οι 
Προϊστάμενοι/ες των Δημοτικών Σχολείων κάνουν δεκτές όλες ανεξαιρέτως τις 
αιτήσεις των γονέων/κηδεμόνων για φοίτηση των μαθητών/τριών στο Ολοήμερο 
Πρόγραμμα, χωρίς προϋποθέσεις σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 118139/Δ1/9-9-2020 
Υ.Α (Β’ 3838). Ενδιάμεση αποχώρηση των μαθητών/τριών μπορεί να γίνεται μετά το 
τέλος της 2ης ώρας του Προαιρετικού Ολοήμερου Προγράμματος (15:00) εφόσον 
έχει κατατεθεί σχετική ενυπόγραφη δήλωση των γονέων/κηδεμόνων τους. 

β. Αναβαθμισμένο πρόγραμμα ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου 
Από το σχολικό έτος 2022-2023 έχει τεθεί σε εφαρμογή νέο, αναβαθμισμένο 
πρόγραμμα ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου. Όλοι οι γονείς και κηδεμόνες 
μαθητών/μαθητριών Δημοτικών Σχολείων, τα οποία έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα 
του διευρυμένου ολοήμερου, θα ενημερωθούν ώστε να δηλώσουν, εφόσον το 
επιθυμούν, τη συμμετοχή των παιδιών τους σε αυτό. Η αποχώρηση των 
μαθητών/τριών του Δημοτικού Σχολείου που παρακολουθούν το αναβαθμισμένο 
πρόγραμμα ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου λαμβάνει χώρα ή στις 15:50, με το 
πέρας της δεύτερης διδακτικής ώρας της 2ης ζώνης, ή στις 17:30, με τη λήξη του 
προγράμματος. 

γ. Προϋποθέσεις συμμετοχής μαθητών/τριών στο τμήμα Πρωινής Ζώνης 
(7:00-8:00): 
Στο τμήμα αυτό δικαίωμα συμμετοχής έχουν μαθητές/τριες οι οποίοι είναι 
εγγεγραμμένοι/ες και φοιτούν στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα. Ο ελάχιστος 
αριθμός για τη λειτουργία του τμήματος Πρωινής Ζώνης μαθητών/τριών είναι επτά 
(7) μαθητές/τριες. 

 

 


	ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
	ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ KΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΙΝΗΣ ΖΩΝΗΣ

