
2  ο  , 4  ο   ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ  ΝΗΠΙΩΝ

Για  το  σχολικό  έτος  2020-2021  οι  ηλεκτρονικές  εγγραφές  στο  Νηπιαγωγείο  θα

πραγματοποιηθούν από 15 έως 30 Μαΐου 2020.

Συγκεκριμένα, εγγράφονται στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2020-21, μαθητές

γεννημένοι το 2015 και το 2016 (δεν επανεγγράφονται τα νήπια που θα φοιτήσουν

για δεύτερη χρονιά)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΟΝΕΑ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

για την εγγραφή του νηπίου ο γονέας πρέπει να ακολουθήσει τα εξής βήματα:

1.  Είσοδος στη  σελίδα  της  εφαρμογής  (https://proti-eggrafi.services.gov.gr/)  και

επιλογή του Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει  σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας

του.

2. Χρήση κωδικών:  Οι γονείς,  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 (taxisnet).  

Για την υποβολή της αίτησης ο γονέας συμπληρώνει διαδοχικά τα ακόλουθα:

α) τα στοιχεία του νηπίου για το οποίο αιτείται την εγγραφή

β)  τη  διεύθυνση  μόνιμης  κατοικίας  του (αποδεικτικό  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,

δ) εάν επιθυμεί 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 και 

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

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

ζ) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή,

η) Βιβλιάριο Εμβολίων του μαθητή/τριας

θ) Βεβαίωση από ΚΕΣΥ, ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη αρμόδια

δημόσια υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, σε περιπτώσεις μαθητών/τριών με αναπηρία ή

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.



Σε  περιπτώσεις  γονέων/κηδεμόνων  που  αδυνατούν  να  κάνουν  χρήση  της

ηλεκτρονικής υπηρεσίας, η αίτηση μπορεί να γίνει με αυτοπρόσωπη παρουσία στο

Νηπιαγωγείο 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΡΟΩΡΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

α. Προϋποθέσεις εγγραφής στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα (13:00 –

16:00)

Στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα δύνανται να εγγράφονται: 

1. Μαθητές/τριες των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς, προσκομίζοντας σχετική

βεβαίωση του φορέα εργασίας τους ή κάρτα ανεργίας, στην περίπτωση που είναι

άνεργοι 

2.  Μαθητές/τριες,  των  οποίων  οι  γονείς  ανήκουν  σε  ευπαθείς  και  ευάλωτες

κοινωνικές  ομάδες  όπως:   πολύτεκνοι  /  τρίτεκνοι  /  μονογονεϊκές  οικογένειες,

γονείς/κηδεμόνες με χρόνιες παθήσεις. 

β. Προϋποθέσεις συμμετοχής μαθητών στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής (7:45-

8:30):

1.  Στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής δικαίωμα συμμετοχής έχουν νήπια/προνήπια τα

οποία είναι  εγγεγραμμένα και  φοιτούν στο  προαιρετικό  Ολοήμερο  Πρόγραμμα.  Ο

χρόνος προσέλευσης στο συγκεκριμένο τμήμα είναι 7:45-8:00. 

Οι  γονείς  μπορούν  να  επισκέπτονται  τα  νηπιαγωγεία  κατά  την  περίοδο  των

εγγραφών  από  9.00΄  -  11.00΄  π.μ.  (κατόπιν  τηλεφωνικής  επικοινωνίας  με  τις

προϊσταμένες για την αποφυγή συνωστισμού).

Τηλέφωνα επικοινωνίας

     

2ο&4ο  νηπιαγωγεία:   2493025028

mail@2nip-elass.lar.sch.gr

mail@4nip-elass.lar.sch.gr

Παπαδοπούλου Ευαγγελία προϊσταμένη του 2ου Ν/Γ  : 6980309569

Παπαμιχάλη Ευαγγελίας προϊσταμένη του 4ου Ν/Γ       : 6972843280

mailto:mail@4nip-elass.lar.sch.gr
mailto:mail@2nip-elass.lar.sch.gr

