
  

  

  

  

 

 

  

  

  

Αγαπεηνί γνλείο από 1 έωο 20 Μαξηίνπ μεθηλνύλ νη εγγξαθέο καζεηώλ/ηξηώλ πνπ ζα θνηηήζνπλ ζηα 

δεκνηηθά θαη λεπηαγσγεία ηεο ρώξαο γηα ην ζρνιηθό έηνο 2023-2024. 

Σπγθεθξηκέλα γηα ηα λήπηα πνπ ζα θνηηήζνπλ ζηελ πξώηε δεκνηηθνύ ζα πξέπεη κε βάζε ηε 

δηεύζπλζε θαηνηθίαο λα απεπζπλζνύλ νη γνλείο ζην δεκνηηθό πνπ ππάγνληαη θαη λα 

ελεκεξωζνύλ γηα ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ζα πξνζθνκίζνπλ ζηε ζρνιηθή κνλάδα. Από ην 

λεπηαγωγείν ζα ζαο δνζεί αξρηθά , ζηηο 28/2/2023, ε βεβαίωζε θνίηεζεο.  

 

Όζνλ αθνξά ηώξα ηα πξνλήπηα(2018) πνπ ζα γίλνπλ λήπηα ε θνίηεζή ηνπο ζπλερίδεηαη 

ρωξίο θακία πεξαηηέξω ελέξγεηα, πέξα ηεο ζπκπιήξωζεο ηνπ εληύπνπ γηα ηελ επηζπκία 

θνίηεζεο ζην νινήκεξν ηκήκα/δηεπξπκέλν νινήκεξν θαη ηελ πξωϊλή ππνδνρή. 

 

Δηδηθόηεξα ηώξα γηα ην ζρνιηθό έηνο 2023-2024 ζα εγγξαθνύλ ειεθηξνληθά καζεηέο 

θαη καζήηξηεο γελλεκέλνη/εο ην 2019.  

 

1. ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΔΓΓΡΑΦΗ(ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ) 

 

-Οη γνλείο θαη θεδεκόλεο κε ηε ρξήζε θωδηθώλ taxisnet ζπλδένληαη ζηελ εθαξκνγή ηνπ 

gov.gr «πξώηε εγγξαθή» ζηνλ αθόινπζν ζύλδεζκν 

 https://proti-eggrafi.services.gov.gr/ 

 

-ηε ζπλέρεηα επηιέγνπλ ην λεπηαγωγείν κε βάζε ηε δηεύζπλζε θαηνηθίαο ηνπο. 

Πξνζνρή: Σα όξηα ηνπ λεπηαγωγείνπ καο αθνινπζνύλ ζε 

δεύηεξν έληππν 

 

-πκπιήξωζε ζηνηρείωλ επηθνηλωλίαο: Καηά ηελ είζνδό ηνπ ζην 

ζύζηεκα, ν γνλέαο/θεδεκόλαο ζπκπιεξώλεη ηα ζηνηρεία 

ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ (πξναηξεηηθά) θαη θηλεηνύ 

ηειεθώλνπ κέζω ηνπ νπνίνπ ζα ελεκεξώλεηαη γηα ηελ πνξεία ηεο 

αίηεζήο ηνπ. 

 

Γηα ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο νη γνλείο/θεδεκόλεο 

ζπκπιεξώλνπλ δηαδνρηθά ηα αθόινπζα: 

 

α) Σα ζηνηρεία ηνπ λεπίνπ/πξνλεπίνπ γηα ην νπνίν αηηνύληαη ηελ εγγξαθή:  

Τα ζηνηρεία ηνπ παηδηνύ αληινύληαη από ηελ νηθνγελεηαθή κεξίδα. Σε πεξίπησζε σζηόζν πνπ γηα 

νπνηνδήπνηε ιόγν ν θαηάινγνο δελ πεξηιακβάλεη ην ηέθλν πνπ επηζπκνύλ λα εγγξάςνπλ, έρνπλ ηε 

δπλαηόηεηα λα εηζάγνπλ κόλνη ηνπο ηα ζηνηρεία ηνπ λεπίνπ/πξνλεπίνπ θαη λα ηεθκεξηώζνπλ ηε ζρέζε 

θεδεκνλίαο, είηε κε δηθαζηηθή απόθαζε επηκέιεηαο, είηε κε ηδησηηθό ζπκθσλεηηθό ξύζκηζεο επηκέιεηαο, 

κε αλάξηεζε ζρεηηθνύ απνδεηθηηθνύ ζε ςεθηαθή κνξθή. 

 

https://proti-eggrafi.services.gov.gr/


β) ηε δηεύζπλζε κόληκεο θαηνηθίαο ηνπο, ηελ νπνία ηεθκεξηώλνπλ αλαξηώληαο ζε ςεθηαθή κνξθή 

εγγξάθνπ ζρεηηθό απνδεηθηηθό, όπσο ινγαξηαζκό ΔΕΚΟ, κηζζσηήξην ζπκβόιαην, ή άιιν δεκόζην 

πξόζθαην έγγξαθν από ην νπνίν λα πξνθύπηεη ξεηά ε δηεύζπλζε θαηνηθίαο. 

 

γ) ηα ζηνηρεία άιινπ/ωλ ηέθλνπ/ωλ, πνπ θνηηά/νύλ ζηελ ίδηα ή ζε ζπζηεγαδόκελε ζρνιηθή 

κνλάδα. Θα ρξεηαζηεί λα πξνζθνκίζεηε βεβαίσζε θνίηεζεο ηνπ κεγαιύηεξνπ παηδηνύ από ην 

Δηεπζπληή/ληξηα ηνπ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ. 

δ) εάλ επηζπκνύλ ηε θνίηεζε ηνπ λεπίνπ/πξνλεπίνπ ζην Πξναηξεηηθό Οινήκεξν πξόγξακκα 

ή ζην αλαβαζκηζκέλν πξόγξακκα ηνπ νινεκέξνπ ή θαη ζην Σκήκα Πξόωξεο Τπνδνρήο. 

ε) ηα ζηνηρεία ηωλ ζπλνδώλ ηωλ λεπίωλ/πξνλεπίωλ θαηά ηελ πξνζέιεπζε θαη απνρώξεζε 

ηνπο από ηε ζρνιηθή κνλάδα ελώ παξάιιεια επηιέγνπλ ηε δήισζε: «Υπνβάιινληαο απηή ηελ 

αίηεζε, αλαιακβάλσ ηελ επζύλε γηα ηελ αζθαιή πξνζέιεπζε θαη απνρώξεζε ηνπ λεπίνπ/πξνλεπίνπ». 

 

ΠΡΟΟΥΗ 
Μεηά ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ζα πξέπεη νη γνλείο λα πξνζέιζνπλ ππνρξεωηηθά ζην 

λεπηαγωγείν θαη λα πξνζθνκίζνπλ ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά γηα λα είλαη έγθπξε ε εγγξαθή 

ηνπο, θαηόπηλ ξαληεβνύ: 

 

1. Αίηεζε εγγξαθήο(Θα εθηππωζεί από ην ζρνιείν θαη ζα ππνγξαθεί από ην γνληό) 

 

2. Αηνκηθό δειηίν πγείαο Μαζεηή(ΑΓΤΜ). 

 

3. Βεβαίωζε θνίηεζεο από ην δηεπζπληή ηνπ ζπζηεγαδόκελνπ δεκνηηθνύ ζε πεξίπηωζε πνπ 

θνηηά ζε απηό αδεξθάθη. 

4.Βηβιηάξην πγείαο ηνπ καζεηή/ηξηαο όπνπ απνδεηθλύνληαη ηα εκβόιηα πνπ έρνπλ γίλεη. 

5. Γλωκάηεπζε από ΚΔ.Γ.Α..Τ, εθόζνλ ππάξρεη γηα καζεηή /ηξηα κε αλαπεξία ή εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Η γλσκάηεπζε δηεπθνιύλεη ηελ νξγάλσζε γηα ηελ ππνζηήξημε καζεηώλ κε 

ΕΕΑ. 

 

6. Τπεύζπλε δήιωζε ηνπ έηεξνπ θεδεκόλα πνπ πξέπεη λα πξνζθνκηζηεί θαη λα είλαη 

ζύκθωλνο γηα ηελ εγγξαθή ηνπ παηδηνύ ζην λεπηαγωγείν θαζώο θαη ζην πξόγξακκα 

θνίηεζεο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ αίηεζε( Τπνρξεωηηθό πξόγξακκα/Οινήκεξν / 

αλαβαζκηζκέλν/ πξωϊλή ππνδνρή) 

 

7. Φωηναληίγξαθν ΓΔΚΟ, κηζζωηήξην ζπκβνιαίνπ ή εθνξίαο ,ωο απνδεηθηηθό θαηνηθίαο. 

8. Πηζηνπνηεηηθό γέλλεζεο παηδηνύ ζε πεξίπηωζε πξνβιήκαηνο άληιεζεο από ην myschool ή 

ιεμηαξρηθή πξάμε γέλλεζεο γηα όζνπο δε δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθό ή πξνέξρνληαη από ρώξεο 

ηνπ εμωηεξηθνύ. Γηα ηε δεύηεξε πεξίπηωζε ηα δηθαηνινγεηηθά πξέπεη λα είλαη κεηαθξαζκέλα. 

 

sos: Επηζεκαίλεηαη όηη ε απνδνρή ηεο αίηεζεο δε ζπλεπάγεηαη απαξαίηεηα θνίηεζε ηνπ 

λεπίνπ/πξνλεπίνπ ζηε δειωζείζα ζρνιηθή κνλάδα. Η ζρνιηθή κνλάδα θνίηεζεο ηνπ 

λεπίνπ/πξνλεπίνπ ζα θαζνξηζηεί κεηά ην πέξαο ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο ηωλ αηηήζεωλ θαη 

αθνύ ε αξκόδηα Δηεύζπλζε Πξωηνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο θαηαλείκεη ηηο αηηήζεηο ζύκθωλα κε 

ηηο δηαζέζηκεο ζέζεηο θάζε Νεπηαγωγείνπ. 

 

 

 



2.ΔΓΓΡΑΦΔ ΣΟ ΟΛΟΗΜΔΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- ΓΙΔΤΡΤΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΟΛΟΗΜΔΡΟΤ ΚΑΙ ΣΟ ΣΜΗΜΑ ΣΗ ΠΡΩΪΝΗ ΤΠΟΓΟΥΗ 

 

Σηο Πξναηξεηηθό Οινήκεξν Πξόγξακκα/Δηεπξπκέλν πξόγξακκα νινεκέξνπ θαη ζην Τκήκα 

Πξόωξεο Υπνδνρήο ηων Νηπιαγωγείων ηοσ Ενιαίοσ Τύποσ Ολοήμεροσ Νηπιαγωγείοσ εγγράθονηαι οι 

μαθηηές/ηριες καηόπιν ζτεηικής αίηηζης δήλωζης ηων γονέων/κηδεμόνων ηοσς. 

Πξόωξε απνρώξεζε από ην νινήκεξν πξόγξακκα δελ πξνβιέπεηαη. 

 

 

3.ΔΓΓΡΑΦΔ ΜΑΘΗΣΩΝ/ΣΡΙΩΝ ΔΤΑΛΩΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΓΩΝ 

Οι εγγραθές πραγμαηοποιούνηαι ζύμθωνα με ηα κάηωθι: 

1) Δειηίν Αηηνύληνο Δηεζλνύο Πξνζηαζίαο ηεο Υπεξεζίαο Αζύινπ ή άιινπ επίζεκνπ 

εγγξάθνπ, κέζω ηνπ νπνίνπ δηαζθαιίδεηαη ε ηαπηνπξνζωπία ηωλ καζεηώλ/ηξηώλ,  

2) Αηνκηθό Δειηίν Υγείαο Μαζεηή (Α.Δ.Υ.Μ.) θαη  

3) Δηεζλέο Πηζηνπνηεηηθό Εκβνιηαζκώλ ή πξνθύιαμεο, αλαγθαίν γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο 

δεκόζηαο πγείαο. 

 

4. ΔΓΓΡΑΦΔ ΣΑ ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΚΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΔΙΑ 

 

Η επηινγή καζεηώλ ζηα πεηξακαηηθά λεπηαγσγεία γίλεηαη θαηόπηλ δεκόζηαο  ειεθηξνληθήο θιήξσζεο. 

Καηάινγνο κε ηα Πεηξακαηηθά Σρνιεία ηεο ρώξαο είλαη δηαζέζηκνο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηνηθνύζαο 

Επηηξνπήο Πξόηππσλ θαη Πεηξακαηηθώλ Σρνιείσλ (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) https://depps.minedu.gov.gr 

ΠΡΟΟΥΗ: Οη γνλείο/θεδεκόλεο πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ηα Πεηξακαηηθά Νεπηαγσγεία, νθείινπλ πξώηα 

λα ππνβάιινπλ αίηεζε εγγξαθήο κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο ηνπ Υπνπξγείνπ Ψεθηαθήο 

Δηαθπβέξλεζεο, ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε: https://proti-eggrafi.services.gov.gr/ 

θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα από 1 Μαξηίνπ έωο 20 Μαξηίνπ 2023, βάζεη ηεο δηεύζπλζεο θαηνηθίαο 

ηνπο θαη ζύκθσλα κε ηα όξηα ηεο ζρνιηθήο πεξηθέξεηαο ηνπ Νεπηαγσγείνπ πνπ αλήθνπλ. 

 Με ηνλ ηξόπν απηό εμαζθαιίδνπλ ηελ εγγξαθή ηνπ παηδηνύ ηνπο ζην Νεπηαγσγείν, ζε πεξίπησζε πνπ 

δελ θιεξσζνύλ ζην Πεηξακαηηθό Νεπηαγσγείν. Σηε ζπλέρεηα, κε ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο Υπνπξγηθήο 

Απόθαζεο, κπνξνύλ λα θαηαζέζνπλ ειεθηξνληθή αίηεζε γηα ζπκκεηνρή ζηελ θιήξσζε ζε έλα 

Πεηξακαηηθό Νεπηαγσγείν, κέζσ ηεο Εληαίαο Ψεθηαθήο Πύιεο ηεο Δεκόζηαο Δηνίθεζεο (gov.gr). (Η 

πιαηθόξκα απηή είλαη δηαθνξεηηθή από ηελ https://proti-eggrafi.services.gov.gr/. 

 Γηα ηελ έλαξμε ππνβνιήο ησλ ειεθηξνληθώλ αηηήζεσλ θαζώο θαη όιεο ηηο πιεξνθνξίεο κπνξνύλ λα 

παξαθνινπζνύλ ηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηνηθνύζαο Επηηξνπήο Πξόηππσλ θαη Πεηξακαηηθώλ Σρνιείσλ 

(Δ.Ε.Π.Π.Σ.) https://depps.minedu.gov.gr 

 

5. ΔΓΓΡΑΦΔ Δ ΙΓΙΩΣΙΚΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΔΙΑ 

 

Οη εγγξαθέο ζε Νεπηαγσγεία Εηδηθήο Αγσγήο ή ζε Ιδησηηθά Νεπηαγσγεία δελ εμππεξεηνύληαη κέζσ ηνπ 

Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο «Πξώηε Εγγξαθή» θαη νη γνλείο/θεδεκόλεο ζα πξέπεη λα απεπζύλνληαη 

θαη’ ηδίαλ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ζρνιηθέο κνλάδεο.  

 

 

 

 

 

https://depps.minedu.gov.gr/
https://proti-eggrafi.services.gov.gr/
https://proti-eggrafi.services.gov.gr/
https://depps.minedu.gov.gr/


 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Η ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ 

 

 

   ΚΩΣΑΚΗ ΡΙΣΑ 

ε περιπτώςεισ γονζων ή κηδεμόνων που 

αδυνατοφν να  κάνουν χρήςη τησ ηλεκτρονικήσ 

υπηρεςίασ ΠΡΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗ, η αίτηςη μπορεί 

να γίνει ςτο χώρο του νηπιαγωγείου από την 

Προϊςταμζνη με την παρουςία του γονιοφ και 

την  προςκόμιςη των απαραιτήτων 

δικαιολογητικών- κωδικών, κατόπιν ραντεβοφ. 

Η Προϊςταμζνη μετά την ηλεκτρονική 

εγγραφή του μαθητή, θα παραλαμβάνει τα 

δικαιολογητικά από τουσ γονείσ αυςτηρά από 

τισ 12:15μμ ζωσ τισ 14:00μμ, λόγω του 

πρωϊνοφ τησ διδακτικοφ ωραρίου, κατόπιν 

πάντα τηλεφωνικοφ ραντεβοφ. 

 

Καλό ια θταν για να μην παρακωλφεται η 

λειτουργία του νηπιαγωγείου για όςουσ γονείσ 

έχουν απορίεσ να επικοινωνοφν τηλεφωνικά 

ςτο 210-8326069,  2131301555, αυςτηρά τισ 

ώρεσ που αναγράφονται παραπάνω.  

Πιο άμεςη επικοινωνία μπορεί να γίνει και με 

το mail του ςχολείου: mail@22nip-

athin.att.sch.gr 

 

Περαιτέρω πληροφορίεσ κάιε φορά ια 

ανακοινώνονται και μέςω του ιςτολογίου του 

ςχολείου: 22ο Νηπιαγωγείο Αιηνών, Μαιαίνω, 

Παίζοντασ.  https://blogs.sch.gr/22nipath/ . 

 Καλό είναι να το παρακολουιείτε. 
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