
 

    

18
ο – 

29
ο
  ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΒΟΛΟΥ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Ανακοινώνεται ότι για τη σχολική χρονιά 2023-2024 οι εγγραφές μαθητών στην Πρώτη (Α΄) τάξη και για 

τα δυο σχολεία του σχολικού συγκροτήματος θα γίνονται στα γραφεία των Δ/ντών των σχολείων από:   

1
η
 έως 20

η
 Μαρτίου 2023 

Δικαίωμα εγγραφής 
1. Όσοι γεννήθηκαν από 01-01-2017 μέχρι 31-12-2017 

2. Ο τόπος κατοικίας τους  πρέπει να  βρίσκεται μέσα  στα όρια των  δύο σχολείων 18ου & 29ου Δημ. 
Σχ. Βόλου (Λαρίσης-Ιερολοχιτών- ποτάμι Ξεριάς- Αλαμάνας). 

Δικαιολογητικά εγγραφής 
α.  Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας. Δεν απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού 

Γέννησης από τους Γονείς,  αλλά αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφοριακού 

Συστήματος my school του Υ.ΠAI.Θ. 

β. Επίδειξη  Βιβλιαρίου Υγείας (Β.Υ.Π.) ή προσκόμιση  άλλου στοιχείου, στο οποίο αποδεικνύεται ότι 

έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.  

γ. Ατομικό Δελτίο Υγείας του Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.). ( Δίδεται από το σχολείο) 

δ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή     ( Δ.Ε.Η. ή 

Ο.Τ.Ε. ή Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. ή Συμβόλαιο ενοικίου). 

ε.  Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου & Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπιαγωγείου .  Μέχρι την ημερομηνία 

έκδοσης της «Πιστοποιητικού Φοίτησης», το νηπιαγωγείο εκδίδει «Βεβαίωση Φοίτησης» η οποία θα 

προσκομιστεί από το γονέα ή κηδεμόνα του μαθητή για την εγγραφή του στο δημοτικό. 

 Όσοι γονείς επιθυμούν να φοιτήσει το παιδί τους και στο ολοήμερο τμήμα των σχολείων & την 

προαιρετική πρωινή ζώνη ολοήμερου ,  κατά το σχολικό έτος 2023-2024 θα πρέπει να 

υποβάλλουν ταυτόχρονα με την εγγραφή και σχετική αίτηση που θα τους δοθεί.  

 Η υποβολή των αιτήσεων  εγγραφής είναι κοινή και για τις δύο σχολικές μονάδες και θα γίνεται 

καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες  από 13.15 έως 14.00 στα γραφεία Διεύθυνσης 18ου &  29ου Δ.Σ. 

κατόπιν ραντεβού στα τηλ:  2421085731   &  2421084814   

Σημείωση: 

1. Στο τέλος των εγγραφών, επιτροπή διδασκόντων και από τα δύο σχολεία θα μοιράσει τους 
μαθητές ισοδύναμα και ισομερώς στο 18ο & 29ο Δημ. Σχ. Βόλου αντίστοιχα.  
2. Μόνο οι μαθητές που έχουν αδέρφια σε καθένα από τα δύο σχολεία θα εγγράφονται 
απευθείας σε αυτό. Η επιλογή των υπολοίπων μαθητών θα γίνει σύμφωνα με τη σημείωση (1). 

 

Οι Δ/ντές των Σχολείων 

 

Μάσσιου Διονυσία   -   Τσιμπλούλης Γεράσιμος 

 


