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                       ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Λάρισα,   23 Φεβρουαρίου 2022 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  Αρ. Πρωτ.: 2268 

                      ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

   

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ   

 
Ταχ. Δ/νση 

 
: Δ. Τσάτσου 2 & Φαρσάλων 

ΤΚ : 41335 Λάρισα 
Πληροφορίες : Ευδοκία Ζάννα 
Τηλ. : 2414409862 
e-mail : dipelar@sch.gr 

 

 
ΘΕΜΑ: «Εγγραφές μαθητών/τριών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2022-23» 
Σχετ.:  
1. Η με αρ. Φ.6/18466/Δ1/18-2-22 (ΑΔΑ: 6ΒΘΒ46ΜΤΛΗ-Σ54) εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ. με 
θέμα «Εγγραφές μαθητών/τριών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2022-23» 
2. Η με αρ. 4144/8-5-2017 απόφαση του Δ/ντή Π.Ε. Λάρισας με θέμα «Τροποποίηση της 
υπ’ αριθμ. 3917/02-05-2017 απόφασης του Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης σχετικά με τη 
χωροταξική κατανομή μαθητικού πληθυσμού των Νηπιαγωγείων Λάρισας και Γιάννουλης 
της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Λάρισας» 
 

       Σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ., οι αιτήσεις εγγραφών στα 

δημόσια Νηπιαγωγεία Γενικής Παιδείας, για το σχολικό έτος 2022-2023, θα 

πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2022 (περ. α’ της παρ. 4 του άρθρου 6, του ΠΔ 

79/2017 (Α΄ 109) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4777/2021 (Α΄ 

25)). 

       Εγγραφές μετά την 20η Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την 

έγκριση του/της Διευθυντή/τριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

      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 παιδείας 

γίνονται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) με υποβολή 

ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής.  

      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/ 

        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 2022-23, μαθητές/τριες γεννημένοι/ες το 2018 και 

mailto:dipelar@sch.gr
https://dipe.lar.sch.gr/wp-content/uploads/2022/02/18-2-2022_eggrafes_Nipiagogia-1.pdf
https://proti-eggrafi.services.gov.gr/
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τα Νηπιαγωγεία υποχρεούνται να δεχτούν όλες τις αιτήσεις νηπίων και προνηπίων που 

έχουν γεννηθεί κατά τη διάρκεια του έτους αυτού. 

Αναφορικά με τη διαδικασία επισημαίνονται τα εξής: 

1. Πριν από την έναρξη των εγγραφών, η διεύθυνση του Νηπιαγωγείου αναρτά σε 

εμφανές σημείο της σχολικής μονάδας ή/και στην επίσημη ιστοσελίδα του 

σχολείου ανακοίνωση με πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής των 

ηλεκτρονικών αιτήσεων, τα όρια της σχολικής περιφέρειας του σχολείου, τα 

δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής και τα 

δικαιολογητικά που αφορούν στην παρακολούθηση του προαιρετικού ολοήμερου 

προγράμματος, καθώς και τα στοιχεία (τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) και 

τις ώρες επικοινωνίας με την Διεύθυνση του σχολείου, οι οποίες σημειώνεται ότι 

πρέπει να είναι εντός του εργασιακού και σε κάθε περίπτωση εκτός του διδακτικού 

ωραρίου του/της Προϊστάμενου/ης - Διευθυντή/τριας του Νηπιαγωγείου.  

2. Οι εγγραφές μαθητών/τριών στα συστεγαζόμενα Νηπιαγωγεία 

πραγματοποιούνται σύμφωνα με την παράγραφο 13 του άρθρου 6 του ΠΔ 79/2017 

(Α΄ 109), όπου αναφέρεται ότι «Στα συστεγαζόμενα νηπιαγωγεία τα δικαιολογητικά 

συγκεντρώνονται από τους Διευθυντές ή τους Προϊστάμενους των νηπιαγωγείων 

και η κατανομή των νηπίων γίνεται από τους συλλόγους διδασκόντων των συστεγα-

ζόμενων σχολείων. Η κατανομή γίνεται με τρόπο ώστε στα συστεγαζόμενα 

νηπιαγωγεία να εγγράφεται ο ίδιος αριθμός νηπίων και προνηπίων σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται για την κατανομή των μαθητών 

που προέρχονται από μετεγγραφή ανεξάρτητα από το νηπιαγωγείο του 

συγκροτήματος στο οποίο απευθύνεται το αποδεικτικό μετεγγραφής ώστε να 

εξασφαλίζεται η λειτουργία τμημάτων με ίσο αριθμό μαθητών.». Κατά τις 

εγγραφές των μαθητών/τριών τα συστεγαζόμενα σχολεία θεωρούνται ως ένα 

σχολείο. 

3. Α) Ο/η Προϊστάμενος/η-Διευθυντής/τρια του Νηπιαγωγείου δέχεται όλες τις 

αιτήσεις, για φοίτηση νηπίων και προνηπίων, που ανήκουν στη σχολική περιφέρεια 

του Νηπιαγωγείου. 

Β) Η εγγραφή πρoνηπίου στο δεύτερο έτος του Νηπιαγωγείου γίνεται 

αυτεπάγγελτα, σύμφωνα με την παρ. 5 του αρθρ. 6 του ΠΔ 79/2017 (Α’ 109). 

Γ) Νήπια που δεν έχουν εγγραφεί και φοιτήσει στο νηπιαγωγείο και έχουν 

συμπληρώσει την ηλικία των 6 ετών (την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής) 

εγγράφονται στο δημοτικό με απόφαση του οικείου Διευθυντή Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του οικείου ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ή 

του οικείου Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Νηπιαγωγών, διαφορετικά 

εγγράφονται στο νηπιαγωγείο, (παρ. 1β του άρθρου 204 του ν. 4610/2019 (Α΄70)). 

Παιδιά που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 8 του άρθρου 6, του 

Π.Δ. 79/2017 (Α΄ 109), εγγράφονται υποχρεωτικώς στο δημοτικό. 

4. Α) Ο/η Προϊστάμενος/η - Διευθυντής/τρια του Νηπιαγωγείου ελέγχει καθημερινά 

μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας την ακρίβεια των στοιχείων των αιτήσεων που 

υπεβλήθησαν και αποστέλλει ηλεκτρονικό μήνυμα στους ενδιαφερόμενους/ες για 
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την αποδοχή ή μη της αίτησής τους καθώς και τους λόγους για τους οποίους η 

αίτηση δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. 

Β) Σύμφωνα με την παρ. 4γ του άρθρου 6 του ΠΔ79/2017(Α΄ 109) ορίζεται ότι, μετά 

το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας των αιτήσεων εγγραφών ο/η 

Διευθυντής/τρια - Προϊστάμενος/η του Νηπιαγωγείου ελέγχει την ακρίβεια των 

στοιχείων και αποστέλλει στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

εντός προθεσμίας δύο (2) εργάσιμων ημερών: 

α) ονομαστική κατάσταση νηπίων και ονομαστική κατάσταση προνηπίων 

(υπόδειγμα 1) και 

β) πίνακα μαθητών/τριών οι οποίοι αιτούνται να παρακολουθήσουν το 

προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα (υπόδειγμα 2). 

Γ) Σε περιπτώσεις που ο αριθμός αιτήσεων νηπίων/προνηπίων για εγγραφή 

υπερβαίνει τους 25 μαθητές/τριες ανά τμήμα, ισχύουν τα όσα προβλέπονται στην 

παρ. 4δ του άρθρου 6 του Π.Δ 79/2017 (Α΄ 109), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 

του άρθρου 44 του ν. 4777/2021 (Α΄ 25). 

Πιο συγκεκριμένα ο Διευθυντής/τρια- Προϊστάμενος/η του Νηπιαγωγείου: 

α) υποβάλλει αίτημα στον/στην αρμόδιο/α Διευθυντή/τρια Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης για τη λειτουργία περισσοτέρων τμημάτων, εφόσον υπάρχει στο 

σχολείο διαθέσιμη αίθουσα (υπόδειγμα 3) και 

β) αποστέλλει πίνακα με τα ονόματα των νηπίων - προνηπίων που διαμένουν στα 

όρια της σχολικής περιφέρειας του νηπιαγωγείου με τις σχολικές περιφέρειες 

όμορων νηπιαγωγείων, καθώς και αν έχουν αδέρφια που φοιτούν στο ίδιο 

νηπιαγωγείο ή σε συστεγαζόμενο νηπιαγωγείο ή στο συστεγαζόμενο δημοτικό 

σχολείο (υπόδειγμα 4). 

Με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή εκπαίδευσης, κατόπιν αιτιολογημένης 

εισήγησης του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης επί σχετικού αιτήματος του 

Προϊσταμένου σχολικής μονάδας ιδρύεται επιπλέον τμήμα, εφόσον υπάρχει στο 

σχολείο διαθέσιμη αίθουσα. Αν δεν υπάρχει διαθέσιμη αίθουσα ο/η Διευθυντής 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατανέμει τα νήπια-προνήπια από τον πίνακα στα 

όμορα νηπιαγωγεία, λαμβάνοντας υπόψη την απόσταση των νηπιαγωγείων από τη 

διεύθυνση κατοικίας των προνηπίων-νηπίων που έχει δηλωθεί. Τα προνήπια-νήπια 

που είναι αδέλφια ή είναι αδέλφια μαθητών που φοιτούν στο ίδιο ή σε 

συστεγαζόμενο νηπιαγωγείο ή σε συστεγαζόμενο δημοτικό σχολείο εξαιρούνται 

της ανωτέρω διαδικασίας. Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ενημερώνει 

τους γονείς και κηδεμόνες για τα νηπιαγωγεία εγγραφής την παρ. 1 του άρθρου 44 

του ν. 4777/2021 (Α΄ 25). Η ανωτέρω διαδικασία ολοκληρώνεται μέχρι τη 10η 

Απριλίου εκάστου έτους. 

5. Στα διθέσια νηπιαγωγεία και άνω, ο ελάχιστος αριθμός μαθητών/τριών είναι δέκα 

πέντε (15) ανά τμήμα σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 50 του ν. 4692/2020 (Α΄ 

111). 

6. Για την εγγραφή του νηπίου/προνηπίου οι γονείς/ κηδεμόνες πρέπει να 

ακολουθήσουν τα εξής βήματα:  
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• Χρήση κωδικών: Οι γονείς/κηδεμόνες, κατά την είσοδό τους στην 

ηλεκτρονική Υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης 

(gov.gr) αυθεντικοποιούνται με την χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων 

της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης 

του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).  

• Είσοδος  στη  σελίδα  της  εφαρμογής   https://proti-eggrafi.services.gov.gr/ 

και επιλογή του Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη 

διεύθυνση κατοικίας του.  

• Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο 

γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

(προαιρετικά) και κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου θα ενημερώνεται 

για την πορεία της αίτησής του.  

7. Για την υποβολή της αίτησης οι γονείς/κηδεμόνες συμπληρώνουν διαδοχικά τα 

ακόλουθα: 

α)  τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου για το οποίο αιτούνται την εγγραφή, 

β) τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας τους, την οποία τεκμηριώνουν 

αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή εγγράφου σχετικό αποδεικτικό, όπως 

λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο 

έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας, 

γ) τα στοιχεία άλλου/ων τέκνου/ων, που φοιτά/ούν στην ίδια ή σε 

συστεγαζόμενη σχολική μονάδα, εφόσον υπάρχει/χουν και για το/τα 

οποίο/α θα χρειαστεί να προσκομίσει Βεβαίωση Φοίτησης από τον/την 

Διευθυντή/τρια της συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας. 

δ) εάν επιθυμούν τη φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο Προαιρετικό 

Ολοήμερο πρόγραμμα ή/και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής, 

ε) τα στοιχεία των συνοδών των νηπίων/προνηπίων κατά την προσέλευση 

και αποχώρηση τους από τη σχολική μονάδα ενώ παράλληλα επιλέγουν τη 

δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την 

ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου». 

8. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο ότι τα δικαιολογητικά για τα (γ) και (δ) 

προσκομίζονται στη σχολική μονάδα εντός της προσθεμίας που ορίζει ο/η 

Διευθυντής/τρια- Προϊστάμενος/η του Νηπιαγωγείου. 

9. Πριν την οριστική υποβολή της αίτησης, οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται από 

την ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) 

για τα παραστατικά που θα απαιτηθεί να προσκομίσουν κατά την επίσκεψή τους 

στη σχολική μονάδα. Σε αυτά τα παραστατικά, πέρα από τα (γ) και (δ) εφόσον τα 

έχουν αιτηθεί, περιλαμβάνονται : 

Α. Αίτηση εγγραφής και τα δικαιολογητικά για το προαιρετικό ολοήμερο 

πρόγραμμα ή/και το τμήμα πρόωρης υποδοχής 

Β. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.), το αργότερο έως το τέλος 

Σεπτεμβρίου. 

https://proti-eggrafi.services.gov.gr/
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Γ. Βιβλιάριο υγείας του/της μαθητή/τριας, ή άλλου στοιχείου, από το οποίο 

αποδεικνύεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο 

Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.  

Δ. Γνωμάτευση από ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. εφόσον υπάρχει, σε περίπτωση μαθητή/τριας με 

αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση αυτή 

δεν αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής του μαθητή/τριας στο Νηπιαγωγείο, 

διευκολύνει όμως την οργάνωση για την υποστήριξη μαθητών με ΕΕΑ. 

     Πριν την τελική υποβολή της αίτησης (οριστικοποίηση) απαιτείται η έγγραφη 

συναίνεση του έτερου γονέα/κηδεμόνα με υπεύθυνη δήλωσή του. 

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

ανατρέξετε στην ανωτέρω σχετική εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ., καθώς και στην ιστοσελίδα της 

Δ/νσης Α’/θμιας Εκπ/σης Λάρισας για τα όρια της κάθε σχολικής περιφέρειας (Σχολικές 

μονάδες - χωροταξική κατανομή Νηπιαγωγείων Λάρισας) https://dipe.lar.sch.gr/. 

Εφιστούμε την προσοχή στους Διευθυντές/-τριες - Προϊστάμενους/-ες των 

Νηπιαγωγείων: 

1. να τηρήσουν τα απαιτούμενα χρονοδιαγράμματα εγγραφών, προκειμένου να 

επιτευχθεί ο έγκαιρος προγραμματισμός λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων για 

το σχολικό έτος 2022-2023 και 

2. να πραγματοποιήσουν τις εγγραφές σύμφωνα με τα όρια της σχολικής 

περιφέρειας του σχολείου τους (συνημμένη απόφαση χωροταξικής κατανομής). 

                                                                               

       Η   Διευθύντρια  Π.Ε.  Λάρισας 

 

                                                                                              Αικατερίνη Καραγιώργου  

 

 

 

Κοινοποίηση :    

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

Συνημμένα: 
1. Η με αρ. 4144/8-5-2017 απόφαση του Δ/ντή Π.Ε. Λάρισας  
2. Υποδείγματα 1, 2, 3 και 4 

https://dipe.lar.sch.gr/wp-content/uploads/2022/02/18-2-2022_eggrafes_Nipiagogia-1.pdf
https://dipe.lar.sch.gr/
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