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ΠΡΟ: Δημοτικά χολεία περιοχήσ ευθφνησ   
            τησ Διεφθυνςησ Π.Ε. Α΄ Αθήνασ 
 

ΘΕΜΑ: «Ενέργειεσ για τισ εγγραφέσ μαθητών»  

  
Με το πζρασ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ των αιτιςεων εγγραφών των μακθτών που φοιτοφν 

για πρώτθ φορά ςτθν Α΄ Τάξθ των δθμοτικών ςχολείων και προκειμζνου να ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία 
των εγγραφών, παρακαλοφμε για τθν εφαρμογι των οριηόμενων ςτο Π.Δ. 79 (Φ.Ε.Κ. 109/01-08-2017, 
τ. Α΄), άρκρ. 7, παρ. 4γ & 4δ, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 74 του Ν. 4589 (Φ.Ε.Κ. 13/29-01-2019, 
τ. Α΄) όπου: «4γ) Με το πζρασ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ των αιτιςεων εγγραφϊν ο Διευκυντισ ι 
ο Προϊςτάμενοσ του δθμοτικοφ ςχολείου ελζγχει τθν ακρίβεια των ςτοιχείων και ςυντάςςει 
ονομαςτικι κατάςταςθ μακθτϊν, τθν οποία αποςτζλλει εντόσ προκεςμίασ δφο εργάςιμων θμερϊν 
ςτθν οικεία Διεφκυνςθ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. 

4δ) Αν ο αρικμόσ των μακθτϊν υπερβαίνει τουσ 22 ςε ζνα τμιμα ο Διευκυντισ του ςχολείου 
υποβάλει αίτθμα ςτον αρμόδιο Διευκυντι Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ για τθν λειτουργία 
περιςςότερων τμθμάτων, εφόςον υπάρχει ςτο ςχολείο διακζςιμθ αίκουςα. Ο οικείοσ Διευκυντισ 
Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ αποφαςίηει για το αίτθμα φςτερα από αιτιολογθμζνθ ειςιγθςθ τθσ 
τριμελοφσ Επιτροπισ, θ οποία για τθ διατφπωςθ τθσ ειςιγθςθσ οφείλει ςε κάκε περίπτωςθ να λάβει 
υπόψθ τισ αιτιςεισ εγγραφϊν ςτθν Αϋ τάξθ των όμορων δθμοτικϊν ςχολείων».  

Σφμφωνα με τα παραπάνω, καλοφνται οι Διευκυντζσ/ντριεσ των δθμοτικών ςχολείων, μετά από 
ςχετικό ζλεγχο, να ςυντάξουν και να αποςτείλουν ςτθ Διεφκυνςθ Π.Ε. Α΄ Ακινασ τα ακόλουκα: 

α) Ονομαςτική κατάςταςη μαθητών για τουσ οποίουσ υπάρχουν αιτιςεισ εγγραφισ 
β) Πίνακα Αιτιςεων Εγγραφών – Διακζςιμων Αικουςών (επιςυνάπτεται υπόδειγμα) 
γ) Αίτημα για τθ λειτουργία περιςςότερων τμθμάτων, αν ο αρικμόσ μακθτών υπερβαίνει τουσ 22 

ςε ζνα τμιμα και εφόςον υπάρχει ςτο ςχολείο διακζςιμθ αίκουςα (επιςυνάπτεται υπόδειγμα - ςε 
περίπτωςθ μθ ψθφιακισ υπογραφισ, κα φζρει ςφραγίδα και υπογραφι του/τθσ Διευκυντι/ντριασ) 

Η αποςτολι των ωσ άνω να πραγματοποιθκεί ζωσ τθν Σετάρτη 22-05-2019. 
 
 

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑ 
 
 
 

ΑΝΑΣΑΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ 
 
 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: ΔΥΟ (2) 
1. Πίνακασ 
2. Υπόδειγμα εγγράφου αιτιματοσ 
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