
Καματερό,  24 Φεβρουαρίου 2022 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. 

ΕΤΟΣ 2022-2023 

Αγαπητοί γονείς σας ενημερώνουμε ότι: 

 η περίοδος εγγραφών για το σχολικό έτος 2022-2023 ξεκινά  τη 

Τρίτη 1η Μαρτίου 2022 έως και τη Κυριακή 20 Μαρτίου 2022. 

Εκπρόθεσμες εγγραφές (δηλαδή από τις 21 Μαρτίου 2022 και 

έπειτα) χρειάζονται την έγκριση της Διευθύντριας Εκπαίδευσης 

της Γ΄ Αθήνας, όπως τούτο ορίζεται στην παρ. 6 του άρθρου 6 

του ΠΔ 

79/2017 (Α΄109). 

 Η ηλεκτρονική διεύθυνση εγγραφών είναι η: 

https://proti-eggrafi.services.gov.gr/ 
 ένας από τους δύο γονείς/ κηδεμόνες εισέρχεται στη πλατφόρμα 

μέσω των κωδικών τους taxisnet.  

ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν τη τελική υποβολή της αίτησης 

απαιτείται η  έγγραφη  συναίνεση του έτερου γονέα με 

υπεύθυνη   δήλωση του. 

Σημειώνεται δε ότι: ότι η «αποδοχή» της αίτησης δεν 

συνεπάγεται απαραίτητα φοίτηση του νηπίου στη δηλωθείσα 

σχολική μονάδα . Θα ληφθεί υπόψη ο αριθμός των εγγραφέντων 

μαθητών / τριών . 

 Ως  προνήπια για το σχ.  έτος 2022-2023 εγγράφονται οι 

μαθητές/τριες που είναι γεννημένοι το έτος 2018 και η 

φοίτηση είναι υποχρεωτική. 

Ως  νήπια εγγράφονται οι μαθητές/τριες που είναι γεννημένοι 

το έτος 2017. 

Τα  προνήπια που φοιτούν ήδη στο νηπιαγωγείο κατά το 

τρέχον σχολικό έτος,  εγγράφονται αυτεπάγγελτα στο επόμενο 

σχολικό έτος χωρίς περαιτέρω διαδικασίες από τους 

γονείς/κηδεμόνες. 

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


 Στην ιστοσελίδα του νηπιαγωγείου θα βρείτε το σύνδεσμο 

χωροταξικής κατανομής νηπιαγωγείων, όπου πληκτρολογώντας 

τη διεύθυνση σας στο μεγεθυντικό φακό  πάνω αριστερά στο 

κόκκινο πλαίσιο, εμφανίζεται στο χάρτη μια κόκκινη κουκίδα. 

Πατώντας τη κουκίδα σας εμφανίζει στο  κόκκινο πλαίσιο τον 

αριθμό του νηπιαγωγείου που ανήκετε. 

 Στο νηπιαγωγείο θα προσκομίσετε, αφού εγκριθεί η αίτηση σας 

τα κάτωθι δικαιολογητικά: α) Ατομικό Δελτίο  Υγείας Μαθητή (το 

εκτυπώνετε από το διαδίκτυο ή πατήστε εδώ ) β) Βιβλιάριο 

Υγείας Παιδιού (εμβόλια) γ) Βεβαίωση εργασίας ή ανεργίας μόνο 

για όσους έχουν επιλέξει το Προαιρετικό Ολοήμερο (13:00μ.μ -

16:00μ.μ.)  δ) Γνωμάτευση από ΚΕΔΑΣΥ ή από Δημόσιο 

Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο, εφόσον υπάρχει σε περίπτωση 

μαθητή/τριας με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Θα 

διευκολύνει την οργάνωση για την υποστήριξη μαθητών με ΕΕΑ. 

 Τα δικαιολογητικά  θα τα προσκομίσετε στο νηπιαγωγείο από τη 

Τρίτη 8 Μαρτίου 2022 έως και  τη Τετάρτη  23 Μαρτίου 2022 και 

ώρες 12:00μ.μ. έως 13:00 μ.μ. Παρακαλείσθε να είστε τυπικοί 

ως προς τη διορία κατάθεσης των  παραπάνω  δικαιολογητικών.  

 Το τηλέφωνο επικοινωνίας του νηπιαγωγείου είναι 210 5069377, 

θα είναι προτιμότερο να καλείτε για όποιες απορίες (που δεν 

απαντώνται μέσω των πληροφοριών που παρατίθενται) μετά τις 

12:00μ.μ.  Δευτέρα έως Παρασκευή. 

Με εκτίμηση, 

Η Προϊσταμένη του 

 3ου Νηπιαγωγείου Καματερού 

 

Πρεζεράκου  Μαρία 
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