
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Σας ενημερώνουμε ότι για το σχολικό έτος 2019-2020 οι εγγραφές των προνηπίων, νηπίων και 

των μαθητών Α’ τάξης Δημοτικού Σχολείου θα πραγματοποιηθούν, τις εργάσιμες ημέρες, από  

6 Μαΐου έως και 20 Μαΐου 2019. 

 

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΗΠΙΩΝ  

Στο νηπιαγωγείο φοιτούν δύο ηλικίες νηπίων: 

A. Η πρώτη ηλικία (νήπια) περιλαμβάνει τα παιδιά, τα οποία στις 31 Δεκεμβρίου του έτους 

εγγραφής συμπληρώνουν ηλικία πέντε (5) ετών (έτος γέννησης 2014). 

Η φοίτηση των νηπίων πρώτης ηλικίας είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ. 

B. Η δεύτερη ηλικία (προνήπια) περιλαμβάνει τα παιδιά, τα οποία στις 31 Δεκεμβρίου του έτους 

εγγραφής συμπληρώνουν ηλικία τεσσάρων (4) ετών (έτος γέννησης 2015). 

Η φοίτηση των προνηπίων δεύτερης ηλικίας είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ. 

 

Για την εγγραφή στο νηπιαγωγείο απαιτούνται:  

1. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας. Για την εγγραφή των νηπίων (Α΄ και Β΄ ηλικίας) 

στα Δημόσια Νηπιαγωγεία της χώρας δεν απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού 

Γέννησης από τους γονείς, αλλά θα αναζητείται από τα Νηπιαγωγεία μέσω του 

Πληροφοριακού Συστήματος του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

2. Το βιβλιάριο υγείας του παιδιού ή άλλο στοιχείο από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα 

προβλεπόμενα εμβόλια.  

3. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.). 

4. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας. 

 

 

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

Στην Α΄ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου εγγράφονται οι μαθητές, οι οποίοι στις 31 Δεκεμβρίου του 

έτους εγγραφής συμπληρώνουν ηλικία έξι (6) ετών (έτος γέννησης 2013). 

 

Για την εγγραφή στην Α' τάξη απαιτούνται: 

1. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας. Για την εγγραφή των μαθητών στα Δημόσια 

Δημοτικά Σχολεία της χώρας δεν απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Γέννησης από 

τους γονείς, αλλά θα αναζητείται από τις Σχολικές Μονάδες μέσω του Πληροφοριακού 

Συστήματος του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

2. Το βιβλιάριο υγείας του παιδιού ή άλλο στοιχείο από το οποίο αποδεικνύεται ότι έχουν γίνει τα 

προβλεπόμενα εμβόλια.   

3. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.). 

4. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας. 

5. Βεβαίωση φοίτησης από το νηπιαγωγείο.  

 

 

                                            ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 


