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ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 
Σύμφωνα με τις διατάξεις της §3 του άρθρου 7 του Π.Δ. 201/1998 (ΦΕΚ 
161Α), όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις των περιπτώσεων 3 και 4 
της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8 τ. Α΄/10.1.2014) και 
αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 53 του Ν. 4238/2014 (ΦΕΚ 38 τ. 
Α΄/17.2.2014) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ 
τάξη του δημοτικού σχολείου 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 του 
σχολείου, φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή (δεν είναι 
απαραίτητο αν στο σχολείο φοιτά μεγαλύτερος αδελφός ή αδελφή).
ε. Βεβαίωση παρακολούθησης νηπιαγωγείου. 

Επισημαίνουμε:
1. Το  έντυπο του Α.Δ.Υ.Μ.  χορηγείται από το σχολείο και 

προσκομίζεται υποχρεωτικά από τους /τις μαθητές/τριες που 
εγγράφονται στις τάξεις Α΄ και  Δ΄. 

2. Οι εγγραφές στις τάξεις Β΄, Γ΄,Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ γίνονται αυτεπάγγελτα 
από το σχολείο, δε χρειάζεται δηλαδή αίτηση του γονέα.

3. Όσοι γονείς και κηδεμόνες επιθυμούν τη μετεγγραφή του παιδιού 
τους σε άλλο σχολείο, λόγω μετάθεσης των γονέων ή αλλαγής 
κατοικίας της οικογένειας , οφείλουν να καταθέσουν αίτηση 
μετεγγραφής στο σχολείο από το οποίο φεύγουν. Η αίτηση 
χορηγείται από το σχολείο.

4. Τα αδέλφια εγγράφονται στο ίδιο σχολείο.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ:
Από 1έως 21 Ιουνίου πραγματοποιούνται και οι εγγραφές στο Ολοήμερο 
Δημοτικό σχολείο. Οι γονείς οφείλουν να συμπληρώσουν την αίτηση 
εγγραφής του παιδιού τους στο Ολοήμερο, η οποία χορηγείται επίσης από 
το σχολείο. Ώρες αναχώρησης παιδιών από το Ολοήμερο και παράδοσής 
τους στους γονείς: 15.30 και 16.15 (οι γονείς επιλέγουν την ώρα 
αποχώρησης των παιδιών τους κατά την υποβολή της αίτησής τους).


