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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ
ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ

Σύμφωνα  με  την  παραπάνω  εγκύκλιο  του  Υπουργείου  Παιδείας  και
Θρησκευμάτων  ο  γονέας/κηδεμόνας  πρέπει  να  ακολουθήσει  την  παρακάτω
διαδικασία για την ηλεκτρονική εγγραφή:

 Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής https://proti-eggrafi.services.gov.gr/
και επιλογή του Νηπιαγωγείου (30ο Νηπιαγωγείο Χαλκίδας)

 Ο  γονέας/κηδεμόνας  θα  χρησιμοποιήσει  τους  κωδικούς  Taxisnet που
διαθέτει

 Ο  γονέας/κηδεμόνας  συμπληρώνει  τα  στοιχεία  επικοινωνίας δηλ.
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (προαιρετικά) και κινητό τηλέφωνο.

Για την υποβολή της αίτησης ο γονέας συμπληρώνει:
1. στοιχεία νηπίου/προνηπίου για το οποίο γίνεται η εγγραφή (τα στοιχεία

των  παιδιών  της  οικογένειας  που  είναι  σε  ηλικία  εγγραφής  για  το
νηπιαγωγείο είναι συμπληρωμένα ήδη και ο γονέας επιλέγει  το όνομα
του  παιδιού  που  επιθυμεί  να  εγγράψει.  Σε  περίπτωση  που  δεν
εμφανίζεται το όνομα, ο γονέας το συμπληρώνει μόνος του)

2. τη  διεύθυνση μόνιμης κατοικίας (θα χρειαστεί να επισυνάψει έγγραφο
-π.χ.   λογαριασμό  ΔΕΚΟ,  μισθωτήριο,  πρόσφατο  εκκαθαριστικό-  σε
ψηφιακή μορφή, στο οποίο να φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας

3. τη φοίτηση του παιδιού στο ολοήμερο τμήμα ή/και στο τμήμα πρόωρης
υποδοχής, αν το επιθυμεί

4. τα  στοιχεία  των  συνοδών  του  παιδιού  κατά  την  προσέλευσή  του  και
αποχώρησή του από τη σχολική μονάδα

5. επιλέγει τη δήλωση: “ Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση αναλαμβάνω την
ευθύνη  για  την  ασφαλή  προσέλευση  και  αποχώρηση  του
νηπίου/προνηπίου”.

Πριν την οριστική υποβολή της αίτησης ο γονέας/κηδεμόνας ενημερώνεται από
την  ηλεκτρονική  υπηρεσία  εγγραφής  ότι  θα  πρέπει  να  προσκομίσει  στο
Νηπιαγωγείο 

 δικαιολογητικά για τη φοίτηση στο ολοήμερο ή/και στο τμήμα πρόωρης
υποδοχής

 συμπληρωμένο Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή
 βιβλιάριο με τα εμβόλια του παιδιού

https://proti-eggrafi.services.gov.gr/
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 (για την περίπτωση παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες) βεβαίωση
από  ΚΕΣΥ  ή  ιατροπαιδαγωγικό  κέντρο  ή  άλλη  αρμόδια  δημόσια
υπηρεσία.

Πριν την τελική υποβολή της αίτησης ο γονέας/κηδεμόνας δηλώνει υπεύθυνα
ότι ασκεί τη γονική επιμέλεια του τέκνου που αιτείται εγγραφή, σύμφωνα με
τις διατάξεις του αστικού κώδικα. 
Η προσκόμιση των δικαιολογητικών γίνεται μετά από τηλεφωνική επικοινωνία
με την προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου τις μέρες και ώρες των εγγραφών.  Το
Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή οι γονείς μπορούν να προσκομίσουν και μετά
τη λήξη των εγγραφών.

Σε  περιπτώσεις  γονέων/κηδεμόνων  που  δεν
μπορούν  να  κάνουν  χρήση  της  ηλεκτρονικής
υπηρεσίας εγγραφής, η εγγραφή γίνεται με την
παρουσία του γονέα στο Νηπιαγωγείο. 

Για  την  ταχύτερη  και  ασφαλέστερη  εξυπηρέτησή  τους,  οι
γονείς παρακαλούνται να επικοινωνούν πρώτα τηλεφωνικά με
το  Νηπιαγωγείο  (22210-78296),  από  15-5-2020  μέχρι  29-5-
2020, ώρες 12-2. Το σχολείο λαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα
μέτρα για την ασφάλεια όλων. 


