
 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

ηα Νεπηαγσγεία, γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2021-2022, ζα 

θνηηήζνπλ καζεηέο/ηξηεο πνπ έρνπλ ζπκπιεξώζεη ηε λόκηκε ειηθία 

εγγξαθήο, όπωο απηή νξίδεηαη ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 34 

ηνπ λ. 4704/2020 (Α 133). Σύκθωλα κε απηέο, ζηα Νεπηαγωγεία 

εγγξάθνληαη καζεηέο/ηξηεο πνπ ηελ 31ε Δεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο 

εγγξαθήο ζπκπιεξώλνπλ ηελ ειηθία ηωλ ηεζζάξωλ (4) εηώλ. 

πγθεθξηκέλα, εγγξάθνληαη ζηα Νεπηαγσγεία γηα ην ζρνιηθφ 

έηνο 2021-22, καζεηέο/ηξηεο γελλεκέλνη/εο ην 2016 θαη ην 

2017 θαη ηα Νεπηαγσγεία ππνρξενχληαη λα δερηνχλ φιεο ηηο 

αηηήζεηο λεπίσλ θαη πξνλεπίσλ πνπ έρνπλ γελλεζεί απηά ηα 

έηε. 

  

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΔΓΓΡΑΦΗ ΣΟ ΝΗΠΙΑΓΧΓΔΙΟ : 

Γηα ηελ εγγξαθή λεπίνπ/ πξνλεπίνπ νη γνλείο πξέπεη λα 

αθνινπζήζνπλ ηα εμήο βήκαηα: 

 

-Δίζνδνο ζηε ζειίδα ηεο εθαξκνγήο (https://proti-

eggrafi.services.gov.gr/) θαη επηινγή ηνπ  Νεπηαγσγείνπ ζην 

νπνίν αλήθεη ζχκθσλα κε ηε δηεχζπλζε θαηνηθίαο ηνπ. 

 

-Υξήζε θσδηθψλ: Οη γνλείο/θεδεκφλεο, θαηά ηελ είζνδφ ηνπο 

ζηελ ειεθηξνληθή Τπεξεζία «Πξψηε Δγγξαθή» ηεο Δληαίαο 

Φεθηαθήο Πχιεο (gov.gr) απζεληηθνπνηνχληαη κε ηελ ρξήζε 

ησλ θσδηθψλ-δηαπηζηεπηεξίσλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 



Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο (taxisnet) 

 

-πκπιήξσζε ζηνηρείσλ επηθνηλσλίαο: Καηά ηελ είζνδφ ηνπ 

ζην ζχζηεκα, ν γνλέαο/θεδεκφλαο ζπκπιεξψλεη ηα ζηνηρεία 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (πξναηξεηηθά) θαη θηλεηνχ 

ηειεθψλνπ κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα ελεκεξψλεηαη γηα ηελ πνξεία 

ηεο αίηεζήο ηνπ. 

 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΗ ΑΙΣΗΗ ΟΙ ΓΟΝΔΙ/ΚΗΓΔΜΟΝΔ 

ΤΜΠΛΗΡΧΝΟΤΝ ΓΙΑΓΟΥΙΚΑ ΣΑ ΑΚΟΛΟΤΘΑ: 

 

α) Σα ζηνηρεία ηνπ λεπίνπ/πξνλεπίνπ γηα ην νπνίν αηηείηαη ηελ 

εγγξαθή:Τα ςτοιχεία των τζκνων είναι ςυμπλθρωμζνα και ο γονζασ/κθδεμόνασ επιλζγει 

το τζκνο για το οποίο επικυμεί να υποβάλει αίτθςθ. Σε περίπτωςθ ωςτόςο που για 

οποιοδιποτε λόγο θ λίςτα δεν περιλαμβάνει το τζκνο που επικυμεί να εγγράψει, ζχει τθ 

δυνατότθτα να ειςάγει μόνοσ του τα ςτοιχεία του νθπίου/προνθπίου και να τεκμθριϊςει τθ 

ςχζςθ κθδεμονίασ, είτε με δικαςτικι απόφαςθ επιμζλειασ είτε με ιδιωτικό ςυμφωνθτικό 

ρφκμιςθσ επιμζλειασ, με ανάρτθςθ ςχετικοφ αποδεικτικοφ ςε ψθφιακι μορφι. 

 

β) ηε δηεχζπλζε κφληκεο θαηνηθίαο ηνπ, τθν οποία τεκμθριϊνει αναρτϊντασ ςε 

ψθφιακι μορφι εγγράφου ςχετικό αποδεικτικό, όπωσ λογαριαςμό ΔΕΚΟ, μιςκωτιριο 

ςυμβόλαιο, ι άλλο δθμόςιο πρόςφατο ζγγραφο από το οποίο να προκφπτει ρθτά θ 

διεφκυνςθ κατοικίασ. 

 

γ) ην νλνκαηεπψλπκν άιινπ/ισλ ηέθλνπ/σλ, πνπ θνηηά/ηνχλ ζηελ 

ίδηα ή ζε ζπζηεγαδφκελε ζρνιηθή κνλάδα, εφόςον υπάρχει/χουν και για το/τα 

οποίο/α κα χρειαςτεί να προςκομίςει Βεβαίωςθ Φοίτθςθσ από τον/τθν Διευκυντι/ρια τθσ 

ςυςτεγαηόμενθσ ςχολικισ μονάδασ. 

 

δ) εάλ επηζπκνχλ ηε θνίηεζε ηνπ λεπίνπ/πξνλεπίνπ ζην Πξναηξεηηθφ 

Οινήκεξν πξφγξακκα ή/θαη ζην Σκήκα Πξφσξεο Τπνδνρήο. 

 

ε) ηα ζηνηρεία ησλ ζπλνδψλ ησλ λεπίσλ/πξνλεπίσλ θαηά ηελ πξνζέιεπζε θαη 

απνρψξεζε ηνπο απφ ηε ζρνιηθή κνλάδα θαη ζη) επηιέγνπλ ηε δήισζε: 

«Τπνβάιινληαο απηή ηελ αίηεζε, αλαιακβάλσ ηελ επζχλε γηα ηελ αζθαιή 

πξνζέιεπζε θαη απνρψξεζε ηνπ λεπίνπ/πξνλεπίνπ». 



Πξηλ ηελ νξηζηηθή ππνβνιή ηεο αίηεζεο, (παξ 3 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ΚΤΑ 

53128/Γ1/2020 (Β 1767) νη γνλείο/θεδεκφλεο ελεκεξψλνληαη απφ 

ηελ ειεθηξνληθή ππεξεζία «Πξψηε Δγγξαθή» ηεο Δληαίαο Φεθηαθήο 

Πχιεο (gov.gr) γηα ηα παξαζηαηηθά πνπ ζα απαηηεζεί λα πξνζθνκίζνπλ 

θαηά ηελ επίζθεςή ηνπο ζηε ζρνιηθή κνλάδα. ε απηά ηα παξαζηαηηθά, 

πέξα απφ ηα (γ) θαη (δ) εθφζνλ ηα έρεη αηηεζεί, πεξηιακβάλνληαη ηα: 

 

δ) Αηνκηθό Γειηίν Υγείαο Μαζεηή 

 

ε) Βηβιηάξην Δκβνιίωλ, ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο, ή πξνζθόκηζε άιινπ ζηνηρείνπ, 

από ην νπνίν απνδεηθλύεηαη όηη έγηλαλ ηα εκβόιηα πνπ πξνβιέπνληαη θαη είλαη 

εληαγκέλα ζην Δζληθό Πξόγξακκα Δκβνιηαζκώλ. (παξ. 4, ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ 

79/2017 (Α 109), όπωο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 4 α ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ 

λ.4777/2021 (Α 25). 

 

ζ) Βεβαίωζε από ΚΔΣΥ, ή Γεκόζην Ιαηξνπαηδαγωγηθό Κέληξν ή άιιε αξκόδηα 

δεκόζηα ππεξεζία, εθόζνλ ππάξρεη, ζε πεξηπηώζεηο καζεηώλ/ηξηώλ κε αλαπεξία 

ή εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Δπηζεκαίλεηαη όηη ε γλωκάηεπζε απηή δελ 

απνηειεί πξνϋπόζεζε εγγξαθήο ηνπ καζεηή/ηξηαο ζην Νεπηαγωγείν, δηεπθνιύλεη 

όκωο ηελ νξγάλωζε γηα ηελ ππνζηήξημε καζεηώλ κε ΔΔΑ. 

 

Πξηλ ηελ ηειηθή ππνβνιή ηεο αίηεζεο, απαηηείηαη ε έγγξαθε ζπλαίλεζε ηνπ έηεξνπ 

γνλέα/θεδεκόλα κε ππεύζπλε δήιωζε ηνπ. 

 Μεηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο, (παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ΚΥΑ 53128/Γ1/2020 (Β 

1767) ν γνλέαο/θεδεκόλαο ιακβάλεη ελεκεξώζεηο ζην θηλεηό ηειέθωλν πνπ έρεη 

δειώζεη θαηά ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηεο αίηεζήο ηνπ γηα ηελ πνξεία ηεο. 

Δθόζνλ απαηηεζνύλ δηνξζώζεηο, ε αίηεζή ηνπ επηζηξέθεηαη ζηνλ ίδην από ην 

Νεπηαγωγείν, πξνθεηκέλνπ λα ηηο πξαγκαηνπνηήζεη. Έπεηηα από ηηο ζρεηηθέο 

δηνξζώζεηο, ε αίηεζε γίλεηαη «απνδεθηή».  

Σεκεηώλεηαη όηη ε «απνδνρή» ηεο αίηεζεο δελ ζπλεπάγεηαη απαξαίηεηα θνίηεζε 

ηνπ λεπίνπ ζηε δειωζείζα ζρνιηθή κνλάδα. 

 

ΔΓΓΡΑΦΔ ΣΟ ΟΛΟΗΜΔΡΟ ΚΑΙ ΣΟ ΣΜΗΜΑ ΠΡΧΨΝΗ ΤΠΟΓΟΥΗ 

ην Πξναηξεηηθφ Οινήκεξν Πξφγξακκα θαη ζην Σκήκα Πξφσξεο Τπνδνρήο ησλ 

Νεπηαγσγείσλ ηνπ Δληαίνπ Σχπνπ Οινήκεξνπ Νεπηαγσγείνπ εγγξάθνληαη νη 

καζεηέο/ηξηεο θαηφπηλ ζρεηηθήο αίηεζεοδήισζεο ησλ γνλέσλ/θεδεκφλσλ ηνπο. Οη 

Γηεπζπληέο/ξηεο θαη νη Πξντζηάκελνη/εο ησλ Νεπηαγσγείσλ θάλνπλ δεθηέο φιεο 

αλεμαηξέησο ηηο αηηήζεηο ησλ γνλέσλ/θεδεκφλσλ γηα θνίηεζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ 

ζην Πξναηξεηηθφ Οινήκεξν Πξφγξακκα ρσξίο πξνυπνζέζεηο. 

Πξφσξε απνρψξεζε λεπίσλ/πξνλεπίσλ απφ ην Οινήκεξν Πξφγξακκα δελ 

πξνβιέπεηαη. 

 

ΔΓΓΡΑΦΔ ΜΑΘΗΣΧΝ/ ΜΑΘΗΣΡΙΧΝ ΔΤΑΛΧΣΧΝ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ 

ΟΜΑΓΧΝ: 



 

 

α. Απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά εγγξαθήο 1) Γειηίν Αηηνύληνο Γηεζλνύο Πξνζηαζίαο 

ηεο Υπεξεζίαο Αζύινπ ή άιινπ επίζεκνπ εγγξάθνπ, κέζω ηνπ νπνίνπ 

δηαζθαιίδεηαη ε ηαπηνπξνζωπία ηωλ καζεηώλ/ηξηώλ,  

2) Αηνκηθό Γειηίν Υγείαο Μαζεηή (Α.Γ.Υ.Μ.) θαη 

 3) Γηεζλέο Πηζηνπνηεηηθό Δκβνιηαζκώλ ή πξνθύιαμεο, αλαγθαίν γηα ηε 

δηαζθάιηζε ηεο δεκόζηαο πγείαο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΗ 

 

 

 

ΒΟΨΓΗ ΜΑΡΙΑ 

 

 

 

 

 

 

ε πεξηπηψζεηο γνλέσλ/θεδεκφλσλ πνπ αδπλαηνχλ λα θάλνπλ 

ρξήζε ηεο ειεθηξνληθήο ππεξεζίαο, ε αίηεζε κπνξεί λα γίλεη κε 

απηνπξφζσπε παξνπζία ζην Νεπηαγσγείν απζηεξά θάζε Τξίηε θαη 

Πέκπηε θαη ώξεο:9.00- 11.00 π.κ αθνύ πξνεγεζεί ηειεθωληθό 

ξαληεβνύ ζην 210-8326069 ή ζην mail ηνπ ζρνιείνπ: mail@22nip-

athin.att.sch.gr. 

Τηο ίδηεο κέξεο ζα πξνζθνκίζεηε θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

αλαθέξνληαη γηα ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηωλ ειεθηξνληθώλ εγγξαθώλ. 


