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ΘΕΜΑ : «Εγγραφζσ μαθητών ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ Π.Ε τησ χώρασ» 

Σασ γνωρίηουμε ότι, ςφμφωνα με τα άρκρα 7, παρ.1 των Ρ.Δ. 200/98 & 201/98 (ΦΕΚ 161Α) όπωσ 
τροποποιικθκαν από το άρκρο 7, παρ.3 του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78Α), οι εγγραφζσ των νθπίων και των 
μακθτών για κάκε ςχολικό ζτοσ πραγματοποιοφνται από 1 ζωσ 21 Ιουνίου του προηγοφμενου ςχολικοφ 
ζτουσ. 
1. Σφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ.2 του άρκρου 7 του Ρ.Δ. 200/1998 (ΦΕΚ 161Α), τα απαιτοφμενα 
δικαιολογθτικά για τθν εγγραφι ςτο νθπιαγωγείο είναι τα εξισ: 
α. Ριςτοποιθτικό γζννθςθσ Διμου ι Κοινότθτασ για τθν εγγραφι του νθπίου ςτα οικεία μθτρώα ι 
δθμοτολόγια, ςτο οποίο αναγράφεται ολογράφωσ και αρικμθτικώσ θ θμερομθνία γζννθςθσ. Για το νιπιο 
που κα ςυνεχίςει τθ φοίτθςι του ςτο ίδιο νθπιαγωγείο και δεφτερθ χρονιά δεν απαιτείται νζο 
πιςτοποιθτικό γζννθςθσ. 
β. Επίδειξθ του βιβλιαρίου ι προςκόμιςθ άλλου ςτοιχείου, ςτο οποίο φαίνεται ότι ζγιναν τα προβλεπόμενα 
εμβόλια και θ οδοντολογική εξζταςη. 
γ. Υπεφκυνθ διλωςθ του γονζα ι κθδεμόνα ι άλλο ςτοιχείο κατά τθν κρίςθ του / τθσ προϊςταμζνου / νθσ 
του νθπιαγωγείου, από το οποίο φαίνεται θ διεφκυνςθ κατοικίασ του νθπίου. 
δ. Διλωςθ του γονζα  ότι αναλαμβάνει τθν ευκφνθ για τθν αςφαλι προςζλευςθ και αποχώρθςθ του 
νθπίου.  

2. Σφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ.3 του άρκρου 7 του Ρ.Δ. 201/1998 (ΦΕΚ 161Α), όπωσ τροποποιικθκε 
με το άρκρο 27 του Ν.3687/2008 (ΦΕΚ 159Α), τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά για τθν εγγραφι ςτθν Α΄ τάξθ 
του δθμοτικοφ ςχολείου είναι τα εξισ: 
α. Ριςτοποιθτικό γζννθςθσ, Διμου ι Κοινότθτασ για τθν εγγραφι του μακθτι ςτα οικεία μθτρώα ι 
δθμοτολόγια, το οποίο εκδίδεται το τελευταίο πριν τθν εγγραφι τρίμθνο και ςτο οποίο αναγράφεται 
ολογράφωσ και αρικμθτικώσ θ θμερομθνία γζννθςθσ. 
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β. Επίδειξθ του βιβλιαρίου υγείασ του μακθτι, ι προςκόμιςθ άλλου ςτοιχείου ςτο οποίο φαίνεται ότι 
ζγιναν  τα προβλεπόμενα εμβόλια.  
γ. Ριςτοποιθτικό οδοντολογικισ εξζταςθσ. 
δ. Αποδεικτικό ςτοιχείο από το οποίο, κατά τθν κρίςθ του διευκυντι του ςχολείου, φαίνεται θ διεφκυνςθ 
κατοικίασ του μακθτι. 
ε. Ριςτοποιθτικό καρδιολογικισ και οφκαλμολογικισ εξζταςθσ. 
ςτ. Βεβαίωςθ παρακολοφκθςθσ νθπιαγωγείου. 
 
Σφμφωνα με τθ με αρικμ. Φ.7 / 229 / 53868  /Γ1/10-5-2011 εγκφκλιο του Υπ. Ραιδείασ Δ.Β.Μ.Θ. , « …Ππου 
δεν είναι δυνατι θ προςκόμιςθ Βεβαίωςθσ παρακολοφκθςθσ νθπιαγωγείου, οι γονείσ και κθδεμόνεσ των 
νθπίων υποβάλλουν ςχετικι αίτθςθ προσ τον οικείο Διευκυντι Εκπαίδευςθσ Ρ.Ε., ςτθν οποία κα  
αναφζρονται οι λόγοι μθ φοίτθςθσ. Ο Διευκυντισ Εκπαίδευςθσ, αφοφ εξετάςει τθν εν λόγω αίτθςθ, εγκρίνει  
τθν εγγραφι του μακθτι. Αν ο Διευκυντισ Εκπαίδευςθσ δεν κάνει δεκτι τθν αίτθςθ των γονζων, τότε 
εφαρμόηονται οι διατάξεισ τθσ  περιπτ. 26, τθσ παρ.  4, του άρκρου 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α)». 
 
Επιςθμαίνεται ότι, τα πιςτοποιθτικά γζννθςθσ μακθτών αναηθτοφνται αυτεπάγγελτα και μόνο από τουσ 
Προϊςταμζνουσ των Δημοςίων Νηπιαγωγείων και τουσ Διευθυντζσ και Προϊςταμζνουσ των Δημοςίων 
Δημοτικών χολείων, ςφμφωνα με τθ με αρικμ. Φ.6/ 350 /67503 /Γ1/16-6-2011 εγκφκλιο του Υπ. Ραιδείασ 
Δ.Β.Μ.Θ. 
Επιπλζον ςασ υπενκυμίηουμε ότι, ςφμφωνα με τθ με αρικμ.Φ.6/261 /44789 /Γ1/23-4-2012 εγκφκλιο, τα 
δικαιολογθτικά που αφοροφν πιςτοποιθτικά υγείασ (οδοντολογική εξζταςη για το Νηπιαγωγείο- 
οδοντολογική, καρδιολογική και οφθαλμολογική εξζταςη για την Α΄ τάξη του δημοτικοφ ςχολείου) 
μποροφν να κατατεκοφν ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ ζωσ τισ 10 επτεμβρίου 2012. 
 
Παρακαλοφνται οι Δ/ντεσ Π.Ε τησ χώρασ όπωσ ενημερώςουν άμεςα τα ςχολεία περιοχήσ ευθφνησ τουσ. 
Οι Δ/ντζσ, οι Προϊςτάμενοι και το διδακτικό προςωπικό των ςχολικών μονάδων Π.Ε τησ χώρασ οφείλουν 
να ενημερωθοφν ενυπόγραφα. 
 
 

 Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 
 
 
 

         ΚΩΣΑ ΠΑΠΑΧΡΗΣΟ 
 

 
Εςωτερική Διανομή:  
 Ππωσ Ρίνακασ Εςωτερικισ Διανομισ 
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ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ (ΠΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ) 
 
1.Ρεριφερειακζσ Δ/νςεισ Ρ.Ε. & Δ.Ε.  τθσ χώρασ (ζδρεσ τουσ) 
2. Ρροϊςταμζνουσ Ραιδαγωγικισ & Επιςτθμονικισ Κακοδιγθςθσ 
    (μζςω Ρεριφ. Δ/νςεων Ρ.Ε. & Δ.Ε.) 
3. Σχολικοφσ Συμβοφλουσ Ρ.Α. & Δθμ. Εκπ/ςθσ. 
    (μζςω Δ/νςεων Ρ.Ε.) 
4. Δ/νςεισ  Ρ.Ε. τθσ χώρασ (ζδρεσ τουσ) 
5.  Δθμόςια & Ιδιωτικά Δθμ. Σχολεία  & Νθπ/γεία τθσ χώρασ 
     (μζςω Δ/νςεων Ρ.Ε.) 
 
                                   

ΠΙΝΑΚΑ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. Δ/νςθ Ειδικισ Αγωγισ    

2. Δ/νςθ Ιδιωτικισ Εκπ/ςθσ                                                              

3. Δ/νςθ Εκκλθςιαςτικισ Εκπ/ςθσ 

4. Δ/νςθ Ξζνων και Μειονοτικών Σχολείων     

5. ΔΙ.Ρ.Ο.Δ.Ε. 

6. Γ.Ε.Ρ.Ο                                                            

7. Δ/νςθ Σπουδών Ρ.Ε. 

    Τμιμα Γ΄    

 


