
5. Τελικός αριθμός μαθητών/ριών   

Οι Διευθυντές/Διευθύντριες των Δημοτικών Σχολείων θα πρέπει να καταχωρίσουν, 

ηλεκτρονικά, τους τελικούς αριθμούς των μαθητών/ριών του σχολείου τους ανά τάξη και φύλο, 

μέσω του Συστήματος Εκπαιδευτικού Προγραμματισμού (Σ.Ε.Π.), χρησιμοποιώντας τους 

κωδικούς του σχολείου τους. Οι αριθμοί πρέπει να καταχωριστούν το συντομότερο και, 

οπωσδήποτε, όχι αργότερα από τις 15 Σεπτεμβρίου.  

 

Οι Διευθυντές/Διευθύντριες των Περιφερειακών Δημοτικών Σχολείων θα πρέπει να 

συμπληρώσουν και το έντυπο ΔΔΕ 2 και να το αποστείλουν στο οικείο Επαρχιακό Γραφείο 

Παιδείας, το αργότερο μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου.  

 

Αν, μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή στη σύνθεση του μαθητικού 

πληθυσμού, οι Διευθυντές/Διευθύντριες των Δημοτικών Σχολείων είναι απαραίτητο να 

καταχωρίσουν εκ νέου, ηλεκτρονικά, τους αριθμούς των μαθητών/ριών του σχολείου τους 

ανά τάξη και φύλο, μέσω του Σ.Ε.Π., και αφού συμπληρώσουν εκ νέου το έντυπο ΔΔΕ 2 να 

το αποστείλουν στο οικείο Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας. Υπενθυμίζεται το περιεχόμενο της 

εγκυκλίου με αρ. φακ. 5.24.08.3/6 ημερ. 04.11.2021  (αρ. εγκυκλίου στο διαδίκτυο ypp13080), 

αναφορικά με τη νέα λειτουργία του Σ.Ε.Π. η οποία δίνει τη δυνατότητα για διόρθωση των 

στοιχείων στελέχωσης των σχολείων.   

 

Στα Νηπιαγωγεία, αν μέχρι και την 22α Σεπτεμβρίου, οι κενές θέσεις που εκκρεμούν δεν 

πληρωθούν με παιδιά Υποχρεωτικής Προδημοτικής Εκπαίδευσης (ηλικίας 48/12 χρονών και 

άνω) θα πρέπει, αφού προηγηθεί συνεννόηση με το οικείο Επαρχιακό Γραφείο 

Παιδείας, να ενημερωθούν τηλεφωνικώς (στις 23 Σεπτεμβρίου) οι επιλαχόντες/ 

επιλαχούσες, ώστε να καλυφθούν οι κενές θέσεις. Οι εγγραφές των νέων μαθητών/ριών 

πρέπει να ολοκληρωθούν οπωσδήποτε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου και η προσέλευση των 

νέων μαθητών/ριών πρέπει να ολοκληρωθεί με σταδιακή φοίτηση μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.  

 

Οι Διευθύντριες των Νηπιαγωγείων θα πρέπει να καταχωρίσουν, ηλεκτρονικά, τους τελικούς 

αριθμούς των μαθητών/ριών του σχολείου τους ανά ηλικιακή ομάδα και φύλο, μέσω του 

Συστήματος Εκπαιδευτικού Προγραμματισμού (Σ.Ε.Π.), χρησιμοποιώντας τους κωδικούς του 

σχολείου τους. Οι αριθμοί πρέπει να καταχωριστούν το συντομότερο και, οπωσδήποτε, όχι 

αργότερα από τις 30 Σεπτεμβρίου. Επισημαίνεται ότι δεν απαιτείται πλέον η 

συμπλήρωση του εντύπου ΔΔΕ 3. 

 

Οι Διευθύντριες των Περιφερειακών Νηπιαγωγείων θα πρέπει να συμπληρώσουν και το 

έντυπο ΔΔΕ 4 και να το αποστείλουν στο οικείο Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας, το αργότερο 

μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Ο ονομαστικός κατάλογος των μαθητών/ριών (βλ. έντυπο ΔΔΕ 5) 

θα συμπληρωθεί, μόνο εφόσον διαφέρει από τον κατάλογο του Μαΐου, και, ακολούθως, θα 

πρέπει να καταχωριστεί στο αρχείο του σχολείου. 

 

Στα έντυπα ΔΔΕ 2 και ΔΔΕ 4, περιλαμβάνονται όλοι/ες οι μαθητές/μαθήτριες, τόσο της 

κοινότητας όπου εδρεύει το σχολείο όσο και των άλλων κοινοτήτων, από τις οποίες 

προέρχονται οι μαθητές/μαθήτριες του σχολείου.  

 

Οι Διευθυντές/Διευθύντριες των Περιφερειακών Δημοτικών Σχολείων καθώς και οι 

Διευθύντριες των Περιφερειακών Νηπιαγωγείων, μετά την οριστικοποίηση των δρομολογίων 

μεταφοράς των μαθητών/ριών στο Σχολείο, και όχι αργότερα από τις 30 Σεπτεμβρίου, θα 
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πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο ΔΔΕ 8 και να το αποστείλουν στη Διεύθυνση Δημοτικής 

Εκπαίδευσης μέσω τηλεομοιότυπου (στο 22428277). 

 

Οι Διευθυντές/Διευθύντριες των Ειδικών Σχολείων θα πρέπει να συμπληρώσουν τα έντυπα 

ΕΕ 1 και ΕΕ 2 και να μεριμνήσουν ώστε να φτάσουν στο οικείο Επαρχιακό Γραφείο 

Παιδείας το συντομότερο δυνατόν και, οπωσδήποτε, όχι αργότερα από τις 15 Σεπτεμβρίου.  
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