
   

Για εγγραφές αλλά και περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στη Διεύθυνση του 23ου  
Δημοτικού Σχολείου  στο τηλέφωνο και 2310-643540 

από τις 09.00π.μ. ως τις 12.00 καθημερινά από 1-20 Μαρτίου 2023  

 

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Για να εγγράφει στην Α' Δημοτικού παιδί που δε φοίτησε σε νηπιαγωγείο, θα πρέπει να γίνει δεκτή από τον 
Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχετική αίτηση των κηδεμόνων του, στην οποία θα αναφέρονται οι 
λόγοι μη φοίτησης άλλως εγγράφεται στο νηπιαγωγείο. 
Σύμφωνα με το με αριθμό 576/13-3-2013 έγγραφο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., τα ασφαλισμένα σε αυτόν παιδιά 
μπορούν να προσέρχονται στους ιατρούς των Μονάδων Υγείας και στους συμβεβλημένους με τον 
Οργανισμό ιδιώτες ιατρούς για δωρεάν εξέταση και χορήγηση του Ατομικού Δελτίου Υγείας. 

Si©stratari 

Α. Υποβάλλονται κατά την εγγραφή: 
1 Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση (Θα τα πάρετε από το σχολείο)  

2 Βεβαίωση παρακολούθησης Νηπιαγωγείου Θα την πάρετε από το Νηπιαγωγείο 

3 Εμβόλια Θα κρατήσουμε φωτοτυπία των σελίδων εμβολιασμού του γαλάζιου 
βιβλιαρίου υγείας του μαθητή ή άλλο στοιχείο στο οποίο να φαίνεται ότι 
έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια. 

4 Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας μαθητή Μισθωτήριο συμβόλαιο σπιτιού, φορολογική δήλωση, λογαριασμός 
ρεύματος, νερού ή τηλεφωνίας. 

Β. Υποβάλλεται άμεσα ή μέχρι 11 Σεπτεμβρίου: 

5 Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή Από κρατικό νοσοκομείο ή ιδιώτη παιδίατρο (Θα πάρετε έντυπο προς 
συμπλήρωση από το σχολείο) 

Γ. Απαιτείται για την εγγραφή: 
6 Πρόσφατο Πιστοποιητικό Γέννησης Θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από το Σχολείο. 

Δ. Πρόσθετα δικαιολογητικά κατά περίπτωση: 
7 Ιατρική γνωμάτευση (εάν το παιδί πάσχει από χρόνια ασθένεια) 

8 Διάγνωση από ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή Αναγνωρισμένο Δημόσιο Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο 

9 Δικαστική Απόφαση ή Ιδιωτικό Συμφωνητικό Επιμέλειας (σε περίπτωση διαζυγίου ή διάστασης) 

         Στην Πρώτη Τάξη των Δημοτικών Σχολείων θα εγγραφούν υποχρεωτικά φέτος 
παιδιά που γεννήθηκαν από 1-1-2017 μέχρι και 31-12-2017 

Εγγραφή μαθητών στην Πρώτη Τάξη 
Σύμφωνα με την περ. α της παρ. 4 του άρθρου 7 του Π.Δ. 79/2017 (Α’ 109) , όπως τροποποιήθηκε με 

την παρ. 2 του άρθρου 44 του Ν. 4777/2021 (Α’ 25)) 

Ανακοινώνεται ότι οι εγγραφές των μαθητών που θα φοιτήσουν 
στην Πρώτη Τάξη Δημοτικού Σχολείου κατά τη σχολική χρονιά 2023-2024 

αρχίζουν την 1-3-2023 και λήγουν στις  20-3-2023 

Οι αλλοδαποί μαθητές εγγράφονται στην Α' τάξη προσκομίζοντας 
τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω 

καθώς και πιστοποιητικό γέννησης ή αντίγραφο διαβατηρίου 
επίσημα μεταφρασμένα χωρίς τη δέσμευση της ημερομηνίας έκδοσης. 
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