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Μάρου  Αικατερίνη  
Εκπαιδευτικός ΠΕ 13 

 

Μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο 

Εισήγηση 

Νομοθετικό πλαίσιο 

 

Βασική Νομοθεσία 

   Περ. Δ’ παρ. 1 άρθρο 11 του Ν.1566/1985: 

• Ο διευθυντής του σχολείου είναι ιδίως υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία του 

σχολείου, το συντονισμό της σχολικής ζωής, την τήρηση των νόμων, των εγκυκλίων 

και των υπηρεσιακών εντολών και την εφαρμογή των αποφάσεων του συλλόγου 

των διδασκόντων.  

 Σύμφωνα με ΥΑ Φ.353.1./324/105657/Δ1 (καθηκοντολόγιο) ο Διευθυντής του 

σχολείου:  

προωθεί, σε συνεργασία με το Σύλλογο Διδασκόντων, τον Διευθυντή Εκπαίδευσης ή 

Προϊστάμενο Γραφείου και τους Σχολικούς Συμβούλους, τη λειτουργία των εκπαιδευτικών 

καινοτομιών και έχει την ευθύνη για την οργάνωση και τη λειτουργία αυτών (Άρθρο 28 

παρ.2 δ΄).  

   Περ. ΣΤ’ παρ. 3 άρθρο 11 του Ν. 1566/1985:  

• Ο σύλλογος διδασκόντων χαράζει τις κατευθύνσεις για την καλύτερη εφαρμογή της 

εκπαιδευτικής πολιτικής και την καλύτερη λειτουργία του σχολείου. Έχει την 

ευθύνη για την υγεία και προστασία των μαθητών, την οργάνωση της σχολικής 

ζωής. Αξιοποιεί τις δυνατότητες συνεργασίας ανάμεσα στο διδακτικό προσωπικό 

και τους κοινωνικούς φορείς του τόπου.  

   Π.Δ. 104/1979: 

Περί σχολικού και διδακτικού έτους, υπηρεσιακών βιβλίων, εγγραφών, μετεγγραφών, 

φοιτήσεως, διαγωγής και τιμητικών διακρίσεων των μαθητών των σχολείων Μέσης Γενικής 

Εκπαιδεύσεως. 

  Π.Δ. 201/1998: Οργάνωση και λειτουργία Δημοτικών Σχολείων.  
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Δραστηριότητες – συναντήσεις και μετακινήσεις μαθητών στο πλαίσιο 

του προγράμματος μετάβασης 

Α/θμια: άρθρο 13 παρ. 3  εδαφ. γ’ Π.Δ. 201/1998: Διδακτικές επισκέψεις – συμμετοχή σε 

εκδηλώσεις και δραστηριότητες.  

Οι διδακτικές επισκέψεις και η συμμετοχή των μαθητών σε εκδηλώσεις και 

δραστηριότητες, στις οποίες μπορεί να πάρει μέρος όλο το σχολείο ή μερικές τάξεις 

πραγματοποιούνται με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων και εντάσσονται στον ετήσιο 

ή τριμηνιαίο προγραμματισμό, ο οποίος υποβάλλεται στο Σχολικό Σύμβουλο για τυχόν 

παρατηρήσεις και προτάσεις. 

Με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων μπορούν να πραγματοποιούνται έκτακτες 

επισκέψεις, εκδηλώσεις και δραστηριότητες, για τις οποίες ενημερώνονται έγκαιρα 

(ακριβής τόπος, ημέρα και ώρα πραγματοποίησης, μέσο μεταφοράς) τόσο ο Σχολικός 

Σύμβουλος όσο και ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης ή του Γραφείου Εκπαίδευσης.  

Αποτελούν μέρος της σχολικής ζωής (Άρθρο 13 παρ. 4 Π.Δ. 201/1998: Σχολική Ζωή – 

Πολιτισμός).  

Β/Θμια Εκπ/ση Υ.Α. 33120/ΓΔ4 (ΦΕΚ 681 τ.Β’,6-3-2017) 

Οι μετακινήσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο σχολικών περιπάτων (άρθρο 

1) ή διδακτικών επισκέψεων (άρθρο 4).Εγκρίνονται από το Διευθυντή και το Σύλλογο 

Διδασκόντων του Σχολείου (άρθρο 15). Αν γίνεται χρήση μεταφορικού μέσου, 

ενημερώνεται εγγράφως ο Διευθυντής Εκπ/σης δύο ημέρες τουλάχιστον πριν την 

πραγματοποίηση με υπόμνηση ότι έχουν τηρηθεί τα προβλεπόμενα στην εν λόγω 

Υ.Α.33120/ΓΔ4.  

 

Μαθητής – τέκνο γονέων διαζευγμένων ή σε διάσταση – Δικαιώματα  

γονέων που δεν ασκούν την επιμέλεια  

  Αρ.Πρωτ. Φ.7/517/127893/Γ1/13-10-2010 Εγκύκλιος ΥΠ.Π.Ε.Θ. : Αντιμετώπιση των 

γονέων που δεν ασκούν την επιμέλεια των τέκνων τους από τα σχολεία (δικαίωμα 

ενημέρωσης γονέα, επικοινωνίας του με το παιδί εντός σχολικού χώρου, 

δυνατότητα συμμετοχής του σε σχολικές εκδηλώσεις και στο Σύλλογο Γονέων και 

Κηδεμόνων).  

 

Αλλοδαποί μαθητές  

 Α/θμια Εκπ/ση παρ. 8, του αρ.7, του Π.Δ. 201/1998:  

Οι προερχόμενοι από σχολεία του εξωτερικού, Έλληνες ή αλλοδαποί μαθητές 

εγγράφονται στην αριθμητικά αντίστοιχη τάξη, εφόσον έχουν τη νόμιμη ηλικία που ισχύει 

στην Ελλάδα ή σε μικρότερη, αν οι γονείς το ζητήσουν με σχετική δήλωση.  
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   Α/θμια Εκπ/ση άρθρο 72 του Ν. 3386/2005 (ΦΕΚ 212Α):  

ανήλικα τέκνα υπηκόων τρίτων χωρών μπορούν να εγγραφούν έστω κι αν δεν έχει 

ρυθμιστεί η νόμιμη διαμονή τους στη χώρα 

   άρθρο 3 του Π.Δ 182/1984 (ΦΕΚ 60Α): 

οι αλλοδαποί μαθητές εγγράφονται οποτεδήποτε μέσα στο διδακτικό έτος (ισχύει για 

Α΄/θμια και Β΄/θμια Εκπ/ση) .  

 αρ. πρωτ. 91109/Γ2/10-7-2008 εγκύκλιος του ΥΠΠΕΘ:  

 οι αλλοδαποί μαθητές που δε δύνανται να προσκομίσουν το πιστοποιητικό 

γέννησης μπορούν να εγγραφούν με ληξιαρχική πράξη γέννησης (ισχύει για Α΄/θμια και 

Β΄/θμια Εκπ/ση) .  

 

Β/θμια Εκπ/ση 

Ανήλικοι μαθητές τέκνα πολιτών τρίτων χωρών μπορούν να εγγράφονται και με ελλιπή 

δικαιολογητικά (αρ. 21, παρ. 7,8 του Ν. 4251/2014) εφόσον: 

α. Προστατεύονται από το ελληνικό κράτος ως δικαιούχοι διεθνούς προστασίας και όσων 

τελούν υπό την προστασία της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών, 

β. Προέρχονται από περιοχές στις οποίες επικρατεί έκρυθμη κατάσταση,  

γ. Έχουν υποβάλει αίτηση για τη χορήγηση ασύλου, 

δ. Είναι πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν στην Ελλάδα, ακόμη και αν δεν έχει 

ρυθμισθεί η νόμιμη διαμονή τους σε αυτήν (Συνοψίζοντας: καλύπτονται όλες οι 

περιπτώσεις) 

 

Β/θμια Εκπ/ση  

Ο Διευθυντής εγγράφει τον αλλοδαπό μαθητή με υπεύθυνη δήλωση γονέα και ενημερώνει 

το γονέα για την έλλειψη σε δικαιολογητικά αφήνοντας εύλογο χρόνο προσκόμισης τους 

(Αρ.Πρωτ.108457/Δ2/04-07-2016/ΥΠ.Π.Ε.Θ.).  

  Αν περάσει άπρακτος ο χρόνος και οι κηδεμόνες δεν επιδεικνύουν τη δέουσα 

επιμέλεια ή υποκρύπτονται άλλοι λόγοι, το σχολείο τους ενημερώνει  εγγράφως εκ 

νέου ως προς την ευθύνη τους και τις συνέπειες της πλημμελούς άσκησης της 

επιμέλειας. Εφόσον εξακολουθεί η ολιγωρία, αποστέλλεται από Διευθυντή 

έγγραφο στους γονείς ότι θα ζητηθεί η συνδρομή Εισαγγελέα και επίσης, έγγραφο 

προς ΔΔΕ με στοιχεία μαθητή (Αρ.Πρωτ.108457/Δ2/04-07-2016/ΥΠ.Π.Ε.Θ.) 

71/2010 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ ---εάν οι ανήλικοι μαθητές προσέρχονται για εγγραφή 

χωρίς επίβλεψη ενηλίκου → έγγραφο Διευθυντή προς Εισαγγελία Ανηλίκων για 

διορισμό Επιτρόπου 
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Μαθητές από χώρες σε εμπόλεμη κατάσταση  

  Άρθρο 9 ΠΔ 201/1998 ( Α/θμια) και άρθρο 9 ΠΔ 155/1978 (Β/θμια): 

  Αλλοδαποί και Έλληνες μαθητές που προέρχονται από χώρες, όπου επικρατεί 

έκρυθμη κατάσταση λόγω εκτάκτων γεγονότων (βεβαίωση ελληνικής διπλωματικής 

αρχής) και αδυνατούν να προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορούν 

με απόφαση Συλλόγου Διδασκόντων να δώσουν κατατακτήριες εξετάσεις (ενώπιον 

τριμελούς επιτροπή) για την εγγραφή και κατάταξή τους στην  αντίστοιχη σχολική 

τάξη  

 

Μαθητές Πρόσφυγες 

   ΥΑ 1400/ΓΔ4/2017 (ΦΕΚ 6 τ. Β’):  

Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ) 

Δεν υπάρχει ακόμη νομοθετική ρύθμιση για την αντιστοιχία του τίτλου σπουδών της ΔΥΕΠ 

και την ένταξη των προσφύγων στο γενικό σχολείο.  

 

Μαθητές Ρομά  

   ΥΑ Φ4/155/Γ1/1237/1996 (ΦΕΚ 193, τ. Β’) : 

Η Κάρτα Φοίτησης Τσιγγανοπαίδων συνοδεύει τον μαθητή στις περιπτώσεις ξαφνικής 

αλλαγής σχολείων εξαιτίας αλλαγής του τόπου κατοικίας του, κατά τη διάρκεια του 

διδακτικού έτους (εφόσον με υπαιτιότητα των γονέων δεν έχει ακολουθηθεί η κανονική 

διαδικασία μετεγγραφής).  


