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Χοιροκοιτία, 11 Ιανουαρίου 2023 
 
Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες των παιδιών 
του σχολείου μας και της προδημοτικής τάξης του Δημόσιου Νηπιαγωγείου, 
 
Θέμα: Εγγραφές μαθητών για την επόμενη σχολική χρονιά 2023 – 2024 
 
Οι εγγραφές των μαθητών σε όλες τις τάξεις των Δημοτικών σχολείων από την Α΄ μέχρι και την 
Στ΄ τάξη για την επόμενη σχολική χρονιά 2023 – 2024 θα πραγματοποιηθούν από τη Δευτέρα 
16 Ιανουαρίου μέχρι και την Tετάρτη  18 Ιανουαρίου 2023. Οι εγγραφές για όλες τις τάξεις 
θα ολοκληρωθούν σε αυτό το διάστημα και δεν θα υπάρξει νέα περίοδος εγγραφών. Μετά 
τις 18 Ιανουαρίου  2023, όσοι μαθητές/τριες παρουσιαστούν για νέα εγγραφή ή 
μετεγγραφή στα σχολεία, θα πρέπει να απευθύνονται στον οικείο Επαρχιακό Γραφείο 
Παιδείας. 
 
Δεκτά για εγγραφή στην Α΄ τάξη θα γίνουν τα παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Σεπτεμβρίου 
2016 μέχρι και την 31η Αυγούστου 2017. Τα παιδιά που θα εγγραφούν στην Α΄ τάξη απαιτείται 
κατά την εγγραφή τους να παρουσιάσουν τα πιο κάτω πιστοποιητικά: 
 
 

 Επίσημο Πιστοποιητικό Γέννησης 

 Βεβαίωση φοίτησης σε Δημόσιο Νηπιαγωγείο(Έντυπο ΔΔΕ 29) Θα σας δοθεί από το 

Νηπιαγωγείο  

 Δύο λογαριασμούς (σκυβάλων και πρόσφατου ηλεκτρικού ρεύματος) 

 Το έντυπο ΔΔΕ 11 (θα σας δοθεί από το Νηπιαγωγείο και να το προσκομίσετε 

συμπληρωμένο την ημέρα της εγγραφής) 

 Κάρτα Εμβολιασμού ή Βιβλιάριο Υγείας, όπου θα φαίνεται η κατάσταση εμβολιασμού 

του παιδιού και θα αναγράφεται το όνομά του. 
 

Για τα παιδιά της Α΄ μέχρι και Ε΄ τάξης που φοιτούν στο σχολείο  μας επισυνάπτεται Δήλωση  
Εγγραφής που πρέπει να συμπληρωθεί από εσάς και να αποσταλεί στο σχολείο  το αργότερο 
μέχρι τις 18/01/2023. Δεν χρειάζεται η παρουσία σας για να γίνει η εγγραφή των μαθητών 
που φοιτούν φέτος στην Α΄ μέχρι και την Ε΄ τάξη. 
 
Κάθε παιδί πρέπει απαραίτητα να εγγραφεί στο σχολείο που φοιτά , έστω και αν σκοπεύει να 
ζητήσει για οποιοδήποτε λόγο μετεγγραφή. Καμία αίτηση δεν θα εξετάζεται, αν το παιδί δεν 
είναι εγγεγραμμένο στο σχολείο που φοιτά. Αιτήσεις για μετεγγραφή θα συμπληρώνονται 
από   τους γονείς  από τις 16 Ιανουαρίου μέχρι και τις 18 Ιανουαρίου 2023 στο έντυπο 
ΔΔΕ33. Οι γονείς που επιθυμούν να αιτηθούν μετεγγραφή του παιδιού τους, να επικοινωνήσουν 
με την Γραμματεία του σχολείου μας για να σας αποστείλουμε άμεσα το έντυπο ΔΔΕ33. 
Το έντυπο ΔΔΕ33 να επιστραφεί στο σχολείο μαζί με την δήλωση εγγραφής το αργότερο 
μέχρι την Τετάρτη , 18 Ιανουαρίου 2023. 
 
 
Το Ενιαίο Ολοήμερο Σχολείο μας έχει υποχρεωτική φοίτηση μέχρι τις 15:15 (παιδιά Οράς 
και Αγίων Βαβατσινιάς) ή μέχρι τις 16:00 (παιδιά Χοιροκοιτίας και Σκαρίνου). Όσοι 
γονείς/κηδεμόνες δεν μπορούν να τηρήσουν το συγκεκριμένο ωράριο αποχώρησης, θα πρέπει 
να ζητήσουν εγγραφή/μετεγγραφή σε άλλο σχολείο για το παιδί τους, εντός των 
χρονοδιαγραμμάτων εγγραφών/μετεγγραφών (16 – 18  Ιανουαρίου 2023).  
 
Ο Διευθυντής  


