
ΕΓΓΡΑΦΕΣ 2022-2023: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ– 
ΕΝΤΥΠΑ 
 

 

 

Εγγραφές μαθητών/τριών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό 

έτος 2022-2023 

Εγγράφονται στο Νηπιαγωγείο για το σχολικό έτος 2022-2023 μαθητές 

γεννημένοι το 2017 και το 2018. 

Για το σχολικό έτος 2022-2023 οι εγγραφές στο Νηπιαγωγείο θα 

πραγματοποιηθούν από 01 έως 20 Μαρτίου 2022. 

Οι εγγραφές γίνονται ηλεκτρονικά από τους ίδιους τους γονείς. 

Εγγραφές μετά την 20η Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την 

έγκριση του Διευθυντή/ντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

• ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

• ΑΙΤΗΣΗ ΓΟΝΕΑ / ΚΗΔΕΜΟΝΑ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

  

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ’ αρ. πρωτ. 53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767) ΚΥΑ 

των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Επικρατείας αρμόδιο για 

θέματα Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για την εγγραφή του νηπίου/προνηπίου ο 

γονέας / κηδεμόνας πρέπει να ακολουθήσει τα εξής βήματα: 

 Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής «Πρώτη 

Εγγραφή» (https://proti-eggrafi.services.gov.gr/) και επιλογή του 

Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας 

του. 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8gb8ZK5B_4Hn3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTaoE32g_hZSWPBcZdzjdNg0dS_yiuIYlu8GFt6LAT1p
https://proti-eggrafi.services.gov.gr/


 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). 

 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. 

 

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) Το ονοματεπώνυμο άλλου/λων τέκνου/ων, που φοιτά/τούν στην ίδια ή σε 

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

θα χρειαστεί να προσκομίσουν 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. 

 

στ) Επιλέγουν τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την 

ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου». 



 

Τα δικαιολογητικά για τα (γ) και (δ) προσκομίζονται στο Νηπιαγωγείο 

έως και τις 20 Μαρτίου 2022. 

 

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

συναίνεση του έτερου γονέα/κηδεμόνα με υπεύθυνη δήλωσή του. 

 

ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΟΥΝ: 

 

1. Αίτηση εγγραφής ΕΑΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΕΓΓΡΑΦΗ στο ολοήμερο τμήμα  

(την παραλαμβάνετε από το Νηπιαγωγείο) 
2. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, (Α.Δ.Υ.Μ.), συμπληρωμένο από τον 

γιατρό του παιδιού (το παραλαμβάνετε από το Νηπιαγωγείο) 
3. Βιβλιάριο Εμβολίων, του μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, 

στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια. 
4. Υπεύθυνη δήλωση έτερου γονέα / κηδεμόνα για την εγγραφή (την 

παραλαμβάνετε από το Νηπιαγωγείο) 

 

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΤΜΗΜΑ & ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ 

ΠΡΟΩΡΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ 

Στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής 

των Νηπιαγωγείων του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου 

εγγράφονται οι μαθητές/τριες κατόπιν σχετικής αίτησης – δήλωσης 

των γονέων/κηδεμόνων τους. 

• Στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα εγγράφονται όλα τα νήπια / 

προνήπια που οι γονείς / κηδεμόνες τους το επιθυμούν, χωρίς προϋποθέσεις. 

Η αποχώρηση των μαθητών/τριών του Προαιρετικού Ολοήμερου 

Προγράμματος πραγματοποιείται στις 16:00 σύμφωνα με το Ωρολόγιο 

Πρόγραμμα του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου. Πρόωρη 

αποχώρηση νηπίων / προνηπίων από το Ολοήμερο Πρόγραμμα δεν 

προβλέπεται. 

• Στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής ο χρόνος προσέλευσης είναι 07.45 – 

08.00 και δικαίωμα συμμετοχής έχουν νήπια / προνήπια τα οποία είναι 

εγγεγραμμένα και φοιτούν στο προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα. Ο 

ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Τμήματος Πρόωρης Υποδοχής είναι 

τα πέντε (5) νήπια / προνήπια.  



 

Τα προνήπια που ήδη φοιτούσαν στο νηπιαγωγείο και θα είναι νήπια την 

επόμενη σχολική χρονιά 2022-2023, εγγράφονται αυτεπάγγελτα, θα πρέπει 

εν τούτοις να επικοινωνήσουν μαζί μας και να φέρουν αίτηση εγγραφής στο 

ολοήμερο (για όσα επιθυμούν να εγγραφούν στο ολοήμερο). 

Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε πρόβλημα στην διενέργεια της εγγραφής 

επικοινωνήστε μαζί μας. 

Πριν την προσέλευσή σας στη σχολική μονάδα θα πρέπει να έχει 

προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία. 

Στοιχεία επικοινωνίας Νηπιαγωγείου Ν.Μεσήμβριας 

E-mail: mail@1nip-n-mesimvr.thess.sch.gr 

Τηλέφωνο: 2310-713555 
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