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 Αθήνα, 18-05-2018 
Αρ. Πρωτ.: 8801 
   
 
ΠΡΟΣ: Δημοτικά Σχολεία περιοχής ευθύνης   
            της Διεύθυνσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας 
 

ΘΕΜΑ: «Ενέργειες για τις εγγραφές μαθητών»  

  
Με το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας των αιτήσεων εγγραφών των μαθητών που φοιτούν 

για πρώτη φορά στην Α΄ Τάξη των δημοτικών σχολείων και προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία 
των εγγραφών, παρακαλούμε για την εφαρμογή των οριζόμενων στο Π.Δ. 79 (ΦΕΚ 109/01-08-2017), 
άρθρ. 7, παρ. 4γ & 4δ όπου:  «4γ) Με το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας των αιτήσεων εγγραφών 
ο Διευθυντής ή ο Προϊστάμενος του δημοτικού σχολείου ελέγχει την ακρίβεια των στοιχείων και 
συντάσσει ονομαστική κατάσταση μαθητών, την οποία αποστέλλει εντός προθεσμίας δύο εργάσιμων 
ημερών στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

4δ) Αν ο αριθμός των μαθητών υπερβαίνει τους 25 σε ένα τμήμα ο Διευθυντής του σχολείου 
υποβάλλει αίτημα στον αρμόδιο Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την λειτουργία 
περισσότερων τμημάτων, εφόσον υπάρχει στο σχολείο διαθέσιμη αίθουσα. Ο οικείος Διευθυντής 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αποφασίζει για το αίτημα ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της 
τριμελούς Επιτροπής, η οποία για τη διατύπωση της εισήγησης οφείλει σε κάθε περίπτωση να λάβει 
υπόψη τις αιτήσεις εγγραφών στην Α΄ τάξη των όμορων δημοτικών σχολείων».  

Σύμφωνα με τα παραπάνω, καλούνται οι Διευθυντές/ντριες των δημοτικών σχολείων, μετά από 
σχετικό έλεγχο, να συντάξουν και να αποστείλουν στη Διεύθυνση Π.Ε. Α΄ Αθήνας τα ακόλουθα: 

α) Ονομαστική Κατάσταση μαθητών για τους οποίους υπάρχουν αιτήσεις εγγραφής 
β) Πίνακα Αιτήσεων Εγγραφών – Διαθέσιμων Αιθουσών (επισυνάπτεται υπόδειγμα) 
γ) Αίτημα για τη λειτουργία περισσότερων τμημάτων, αν ο αριθμός μαθητών υπερβαίνει τους 25 

σε ένα τμήμα και εφόσον υπάρχει στο σχολείο διαθέσιμη αίθουσα (επισυνάπτεται υπόδειγμα - σε 
περίπτωση μη ψηφιακής υπογραφής, θα φέρει σφραγίδα και υπογραφή του/της Διευθυντή/ντριας) 

Η αποστολή των ως άνω να πραγματοποιηθεί έως την Τρίτη 22-05-2018. 
 
 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 

 
 
 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
 
 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: ΔΥΟ (2) 
1. Πίνακας 
2. Υπόδειγμα εγγράφου αιτήματος 
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