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ΠΡΟΣ: Δημοτικά Σχολεία περιοχής ευθύνης  
            της Διεύθυνσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας

ΘΕΜΑ: «Ενέργειες για τις εγγραφές μαθητών Δημοτικών Σχολείων» 

 
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, ο Διευθυντής/ντρια ή ο Προϊστάμενος/η 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.
  Αν  ο  αριθμός  των  αιτήσεων  μαθητών/τριών  για  εγγραφή  στην  Α΄  τάξη  υπερβαίνει  τους  25
μαθητές/τριες ανά τμήμα σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παρ.3 του άρθρου 50 του ν.4692/2020
(Α111),  εφαρμόζονται  όσα  προβλέπονται  στην  παρ.  4δ  του  άρθρου  7  του  Π.Δ.  79/2017,  όπως
τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 44 του Ν. 4777/2021 (Α25).

Ο  Διευθυντής  του  σχολείου  υποβάλει  αίτημα  στον  αρμόδιο  Διευθυντή  Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης είτε για τη λειτουργία περισσότερων τμημάτων, εφόσον υπάρχει στο σχολείο διαθέσιμη
αίθουσα, είτε για την κατανομή των μαθητών/τριών σε όμορα Δημοτικά Σχολεία με κριτήριο τον τόπο
κατοικίας τους. 

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 (Το αρχείο να
είναι  σε  μορφή    excel   και  θα πρέπει  να φέρει  το όνομα της  σχολικής  σας μονάδας π.χ.  1  ο   Δ.Σ.  
ΑΘΗΝΩΝ).

β) 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).  (Το
αρχείο θα πρέπει να φέρει το όνομα της σχολικής σας μονάδας π.χ. 1  ο   Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ.  
Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση, σε δημοτικά σχολεία με λειτουργικότητα από επταθέσιο και
άνω, ο ελάχιστος αριθμός των μαθητών/τριών δεν μπορεί να είναι μικρότερος από δέκα πέντε (15)
ανά τμήμα, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 7 Π.Δ.79 (Α 109) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3
του άρθρου 50 του ν. 4692/2020 (Α 111).

Υπογραφή θα φέρει μόνο το αίτημα για λειτουργία περισσοτέρων τμημάτων. Σε περίπτωση μη
ψηφιακής  υπογραφής,  θα  φέρει  σφραγίδα  και  υπογραφή  του/της  Διευθυντή/ντριας  και  θα
αποσταλούν ηλεκτρονικά στο tmhma  .  e  .  ekpaideftika  .  themata  @  gmail  .  com  

Η αποστολή των ως άνω να πραγματοποιηθεί έως την Τετάρτη 30-03-2022.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

ΑΜΑΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: ΕΝΑ (1)
1. Υπόδειγμα εγγράφου αιτήματος
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