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ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΝ Α΄ (ΠΡΩΤΗ) ΤΑΞΗ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 

ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 – 2018  

Σας  γνωρίζουμε  ότι,  σύμφωνα  με  την  παρ.  2Α,  του  άρθρου  35,  του  Ν.  4386  (  ΦΕΚ    83/2016)  
«Ρυθμίσεις  για  την  έρευνα  και άλλες  διατάξεις», οι  εγγραφές  στα  δημοτικά  σχολεία  για  το  σχολικό 
έτος 2017 ‐2018 θα πραγματοποιηθούν από   2  έως  19  Μαΐου  2017  . 
Επισημαίνεται  ότι  τη  σχολική  χρονιά  2017‐2018  στην  Α’  Τάξη  του  Δημοτικού  Σχολείου  θα 
φοιτήσουν οι μαθητές που γεννήθηκαν από 1‐1‐2011 έως 31‐12‐2011. 
 
Σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  §3,  του  άρθρου  7,  του  Π.Δ.  201/1998  (  ΦΕΚ    161/1998    Α’   ),  όπως 
τροποποιήθηκαν  από  τις  διατάξεις  των  περιπτώσεων  3  και  4,  της  παρ.  2,  του  άρθρου  11,  του  Ν. 
4229/2014 ( Φ ΕΚ  8/2014  τ.  Α ΄ ) και αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 53, του Ν. 4238/2014 ( Φ ΕΚ  38 
/20 14      τ.    Α΄)   για την εγγραφή στην Α΄  τάξη του δημοτικού σχολείου τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 
είναι τα εξής: 

α.  Πιστοποιητικό  γέννησης  Δήμου  ή  Κοινότητας.  Σας  ενημερώνουμε  ότι  για  την 
εγγραφή  των  μαθητών  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  my    school  του  ΥΠΠΕΘ.  
(Φ .6/498/57863/Δ1 /6‐4‐2016). 

β. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού  (Β.Υ.Π.), ή προσκόμιση άλλου στοιχείου,  στο 
οποίο φαίνεται ότι έγιναν  τα προβλεπόμενα εμβόλια. 

γ.  Το  Ατομικό  Δελτίο  Υγείας  Μαθητή,  (το  οποίο  προμηθεύει  το  δημοτικό  σχολείο 
εγγραφής και επιστρέφεται στο σχολείο συμπληρωμένο)  1  

δ.  Αποδεικτικό  στοιχείο  από  το  οποίο,  κατά  την  κρίση  του  Διευθυντή  του  σχολείου, 
φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή. 

ε. Βεβαίωση Παρακολούθησης  Νηπιαγωγείου για την εγγραφή στο Δημοτικό. 
1. Η  Βεβαίωση    Παρακολούθησης  στο  νηπιαγωγείο  εκδίδεται  με  τη  λήξη  της  διδασκαλίας  των  μαθημάτων  (15 
Ιουνίου 2017) και διαβιβάζεται αυτεπάγγελτα από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό σχολείο εγγραφής του μαθητή. 
2.  Μέχρι  την  ημερομηνία  έκδοσης  της    «Βεβαίωσης  Παρακολούθησης»,  το  νηπιαγωγείο  εκδίδει  «Βεβαίωση 
Φοίτησης» η οποία θα προσκομιστεί από γονέα ή κηδεμόνα του μαθητή για την εγγραφή του στο δημοτικό. 
3. Σε  περιπτώσεις μη φοίτησης  σε  Νηπιαγωγείο,  ο  γονέας/κηδεμόνας  του  νηπίου  υποβάλλει  σχετική αίτηση 
προς τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης Π.Ε., στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι μη φοίτησης.  
Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης, αφού εξετάσει την εν λόγω αίτηση, εγκρίνει την εγγραφή του μαθητή.  

                                                            
1 Το Α.Δ.Υ.Μ.  (βλ. Φ.6/1094/80261/Δ1, 20‐5‐2015)  ως  δικαιολογητικό  εγγραφής  των  παιδιών  στο  νηπιαγωγείο  και 
στην  Α  ́ Τάξη  του  Δημοτικού  Σχολείου,  καθώς  και  ως  ιατρικό  πιστοποιητικό  παρακολούθησης  της  υγείας  των 
μαθητών/τριών κατά τη διάρκεια φοίτησής τους στις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καταρτίζεται 
και συμπληρώνεται από ιατρούς των οικείων Μονάδων Υγείας του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας  (Κέντρα 
Υγείας,  Πολυδύναμα Περιφερειακά  ιατρεία  κτλ.)  ή  των  Εξωτερικών  Ιατρείων  των  Νοσηλευτικών  Ιδρυμάτων  ή  των 
ιδιωτών  ιατρών συμβεβλημένων με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας  (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) ή  τον αντίστοιχο 
ασφαλιστικό φορέα των γονέων και κηδεμόνων ή από ιδιώτες ιατρούς (χωρίς σύμβαση με ασφαλιστικά ταμεία). Οι 
ειδικότητες  των  ιατρών  που  έχουν  τη  δυνατότητα  κατάρτισης  και  συμπλήρωσης  και  την  ευθύνη  υπογραφής  του 
Α.Δ.Υ.Μ.  είναι  παιδίατροι  ή  γενικοί  ιατροί  ή,  σε  ειδικές  περιπτώσεις,  παθολόγοι.  Σε  εξαιρετικές  περιπτώσεις,  για 
λόγους  προσβασιμότητας,  ή  όταν  δεν  υπάρχουν  ιατροί  των  ανωτέρω  ειδικοτήτων  σε  νησιωτικές  ή  ορεινές  ή 
δυσπρόσιτες περιοχές όπου η πλησιέστερη Μονάδα Υγείας είναι σε  μεγάλη απόσταση από  τον  τόπο διαμονής  της 
οικογένειας του μαθητή, το Α.Δ.Υ.Μ. δύνανται να καταρτίζουν και να συμπληρώνουν άλλοι ιατροί. 


