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                       ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Λάρισα, 8 Μαρτίου 2023 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ   

                      ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

   

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ   

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΘΕΜΑ: «Εγγραφές μαθητών/τριών στα Νηπιαγωγεία και στα Δημοτικά Σχολεία για το 
σχολικό έτος 2023-24» 
 
Σχετ.:  

1. Η με αρ. Φ.6/15035/Δ1/09-02-2023 (ΑΔΑ:6ΧΤΨ46ΜΤΛΗ-4Λ9) εγκύκλιος του 
Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα «Εγγραφές μαθητών/τριών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 
2023-24» 

2. Η με αρ. Φ.6/15012/Δ1/09-02-2023 (ΑΔΑ:6ΥΖΤ46ΜΤΛΗ-6ΣΝ) εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ. 
με θέμα «Εγγραφές μαθητών/τριών στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 
2023-24» 

 
       Από τη Δ/νση Α’/θμιας Εκπ/σης Λάρισας σας υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με τις 

ανωτέρω σχετικές εγκυκλίους του Υ.ΠΑΙ.Θ., οι αιτήσεις για την εγγραφή των 

μαθητών/τριών που φοιτούν για πρώτη φορά στα δημόσια Νηπιαγωγεία Γενικής Παιδείας, 

καθώς και στην Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου, για το σχολικό έτος 2023-2024, 

ολοκληρώνονται στις 20 Μαρτίου 2023.  

     Εγγραφές μετά την 20η Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την 

έγκριση του/της Διευθυντή/τριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

• Στα Νηπιαγωγεία εγγράφονται μαθητές/τριες που την 31η Δεκεμβρίου του έτους 

εγγραφής συμπληρώνουν την ηλικία των τεσσάρων (4) ετών. Συγκεκριμένα, 

εγγράφονται στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2023-24, μαθητές/τριες 

γεννημένοι/ες το 2019 και τα Νηπιαγωγεία υποχρεούνται να δεχτούν όλες τις 

αιτήσεις προνηπίων που έχουν γεννηθεί κατά τη διάρκεια του έτους αυτού. 

Η εγγραφή πρoνηπίου στο δεύτερο έτος του Νηπιαγωγείου γίνεται 

αυτεπάγγελτα. 

Σύμφωνα με το άρθρο 1 της υπ’ αρ. πρωτ. 53128/Δ1/2020/8-5-2020 (Β΄ 1767) ΚΥΑ 

των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Επικρατείας αρμόδιο για θέματα 

Ψηφιακής Διακυβέρνησης, οι αιτήσεις εγγραφών στα δημόσια νηπιαγωγεία 

γενικής και ειδικής παιδείας γίνονται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της 

Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) με υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής.  

https://dipe.lar.sch.gr/wp-content/uploads/2022/02/18-2-2022_eggrafes_Nipiagogia-1.pdf
https://dipe.lar.sch.gr/wp-content/uploads/2022/02/18-2-2022_eggrafes_Dimotika.pdf
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Την Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής υποβάλλουν οι γονείς/κηδεμόνες για το 

Νηπιαγωγείο που ανήκει το νήπιο-προνήπιο, βάσει της διεύθυνσης κατοικίας τους, 

σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας του Νηπιαγωγείου, μέσω της 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση: https://proti-eggrafi.services.gov.gr/ . 

 

• Στην Α’ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου κατά το σχολικό έτος 2023-2024, θα 

φοιτήσουν οι μαθητές/τριες που γεννήθηκαν από 1-1-2017 έως και 31-12-2017. 

 

       Για περισσότερες οδηγίες – λεπτομέρειες για τη διαδικασία των εγγραφών, μπορείτε 

να ανατρέξετε στις ανωτέρω σχετικές εγκυκλίους του Υ.ΠΑΙ.Θ, ή να επικοινωνήσετε με την 

Διεύθυνση της Σχολικής Μονάδας που υπάγεται ο μαθητής/τρια. 

Παρακαλούνται οι Διευθυντές/-τριες - Προϊστάμενοι/-ες των Σχολικών Μονάδων να 
ενημερώσουν του γονείς/ κηδεμόνες με κάθε μέσο: 
 

• Ανάρτηση  σε εμφανές σημείο της σχολικής μονάδας ή/και στην επίσημη 
ιστοσελίδα του σχολείου, ανακοίνωση με πληροφορίες σχετικά με τη 
διαδικασία υποβολής αιτήσεων εγγραφής, τα όρια της σχολικής περιφέρειας 
του σχολείου και τα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την αίτηση 
εγγραφής 

• Μέσω αποστολής μηνύματος του παρόντος Δελτίου Τύπου, στις 

επικαιροποιημένες διευθύνσεις ηλεκτρονικής αλληλογραφίας 

γονέων/κηδεμόνων που είναι καταχωρημένες στο πληροφοριακό σύστημα 

Μy school 

Oι γονείς/κηδεμόνες να τηρήσουν τα απαιτούμενα χρονοδιαγράμματα εγγραφών, 

προκειμένου να επιτευχθεί ο έγκαιρος προγραμματισμός λειτουργίας για το σχολικό 

έτος 2023-2024. 

 

 

                                                                                                    

 

 

Κοινοποίηση :    

1. ΜΜΕ 
2. Παιδικούς Σταθμούς (διά των Δήμων της Π.Ε. Λάρισας) 

- Για ενημέρωση των γονέων  

 

https://proti-eggrafi.services.gov.gr/

