
Εγγραφές μαθητών για το σχολικό έτος 2023-2024 
  

 

  

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, 

θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως οι εγγραφές των μαθητών 
που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη κατά το σχολικό έτος 2023 – 
2024 θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2023. 
 

Κατά το σχολικό έτος 2022-2023 στην Α’ Τάξη του Δημοτικού 
Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές/τριες που γεννήθηκαν από  

1-1-2017 έως και 31-12-2017.  

και διαθέτουν Πιστοποιητικό Φοίτησης από το Νηπιαγωγείο. 

Η εγγραφή είναι υποχρεωτική  

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ  

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 α 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) τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου 

είναι τα εξής:  

 

 Πρόσφατο πιστοποιητικό γέννησης. (Θα αναζητηθεί 

αυτεπάγγελτα από τη σχολική μονάδα) 

 Βεβαίωση φοίτησης από το Νηπιαγωγείο για την εγγραφή στο 

Δημοτικό Σχολείο. (Δίνεται από το Νηπιαγωγείο φοίτησης) 

https://blogs.sch.gr/1dimgarg/files/2023/02/boy-gb15b642bb_1920.png


 Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας ή άλλου στοιχείου από το οποίο 

αποδεικνύεται ότι έχουν γίνει τα προβλεπόμενα εμβόλια. 

 Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο προκύπτει η διεύθυνση 
κατοικίας τους μαθητή. (ΔΕΗ – ΟΤΕ – ΕΥΔΑΠ – φορολογική 

δήλωση – μισθωτήριο συμβόλαιο) 

 Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση εγγραφής. (Δίνεται από τη σχολική 

μονάδα εγγραφής) 

 Tο Ατομικό Δελτίο Υγείας μαθητή (ΑΔΥΜ). (Δίνεται από τη 

σχολική μονάδα εγγραφής προς συμπλήρωση μετά την κατάθεση 
της αίτησης εγγραφής) 

 Επίσης, να ζητηθεί από την Διεύθυνση του Σχολείου η αίτηση για 
εγγραφή στην Πρωινή Ζώνη , στο Ολοήμερο Πρόγραμμα ή στο 

Αναβαθμισμένο πρόγραμμα ολοήμερου,  εφόσον υπάρχει ενδιαφέρον. 

Για τους αλλοδαπούς μαθητές απαιτείται Πιστοποιητικό ή 
Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης επίσημα μεταφρασμένα.  

Οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται κατά τις εργάσιμες 
μέρες από τις 9:00 έως 12:00 π.μ. 

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στη Διεύθυνση του 
Σχολείου στα τηλέφωνα: 2721026863 – 2721082987  

Ευχόμαστε στους νέους μαθητές μας 

Καλή Πρόοδο! 

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής 

Μένος Χρήστος 
Στοιχεία επικοινωνίας με το 22ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας: 
Τηλέφωνα: 2721026863 – 2721082987 
Email: mail@22dim-kalam.mes.sch.gr 
Ιστοσελίδα του Σχολείου μας: (http://22dim-kalam.mes.sch.gr ) 
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