
ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021-2022 

Σύμφωνα με την με Α.Π. Φ.6/22510/Δ1-

25/02/2021, με θέμα «Εγγραφές μαθητών/τριών στα Νηπιαγωγεία για το 

σχολικό έτος 2021-22», οι εγγραφές των μαθητών/τριών πραγματοποιείται 

ως εξής:  

Οι αιτήσεις εγγραφών στα δημόσια Νηπιαγωγεία Γενικής Παιδείας, για 

το σχολικό έτος 2021-2022 θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 

2021. Εγγραφές μετά την 20η Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και 

χρειάζονται την έγκριση του/της Διευθυντή/τριας Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης.  

Στα Νηπιαγωγεία, για το σχολικό έτος 2021-2022, θα φοιτήσουν 

μαθητές/τριες που την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής 

συμπληρώνουν την ηλικία των τεσσάρων (4) ετών. Συγκεκριμένα, 

εγγράφονται στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2021-22, 

μαθητές/τριες γεννημένοι/ες το 2016 και το 2017. 

Η φοίτηση των νηπίων που συμπληρώνουν ηλικία τεσσάρων (4) 

ετών γίνεται υποχρεωτική σε όλους τους Δήμους της χώρας. 

Η εγγραφή πρoνηπίου στο δεύτερο έτος του Νηπιαγωγείου γίνεται 

αυτεπάγγελτα. 

Οι αιτήσεις εγγραφών στα δημόσια Νηπιαγωγεία Γενικής 

Παιδείας γίνονται μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής με Ηλεκτρονική 

Αίτηση Εγγραφής. Την Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής 



υποβάλλουν οι γονείς/κηδεμόνες για το 

Νηπιαγωγείο που ανήκει ο/η μαθητής/τρια, με γνώμονα της 

διεύθυνσης κατοικίας τους σύμφωνα με τα όρια της σχολικής 

περιφέρειας του Νηπιαγωγείου, μέσω της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην 

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

Αναλυτικές οδηγίες για την συμπλήρωση της ηλεκτρονικής 

αίτησης εγγραφής επισυνάπτονται σε αρχείο pdf στο site μας, προς 

διευκόλυνσή σας.  

Την εγγραφή του μαθητή κάνει ο γονέας ή ο νόμιμος κηδεμόνας 

αυτού. Σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων την εγγραφή κάνει 

αυτός που έχει την επιμέλεια. 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ: 

Όλα τα έγγραφα θα πρέπει να είναι τα πρωτότυπα που θα υποβάλλετε 

ηλεκτρονικά αλλά και στο σχολείο!  

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η ηλεκτρονική αίτηση 

εγγραφής η οποία υποβάλλεται στο σχολείο μαζί με όλα τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά εγγραφής! 

Στο σχολείο μας εγγράφονται μαθητές που διαμένουν στις εξής 

περιοχές: οι περιοχές βόρεια της νότιας γραμμής που διαπερνά τις οδούς 

Αρχιλόχου, Βασιλείου Γράβαρη, Σκόπα, Νικολάου Μαλαγαρδή, Σπύρου, 

Μαύρη, Βενιζέλου Ραγκούση, Αλιπράντη Αντώνη και Αγίας Βαρβάρας 

(παρκινγκ 4) και συνεχίζονται προς το ρέμα Φλόγα μέχρι την Νέα 

Δεξαμενή. Τα όρια από το κέντρο υγείας έως τον Άγιο Φωκά, από τον 

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


Άγιο Φωκά έως τις καμάρες, από τις καμάρες έως τον Άγιο Ραφαήλ, από 

τον Άγιο Ραφαήλ έως το κέντρο υγείας, καθώς 

και οι περιοχές που περιλαμβάνονται εντός των οδών αυτών(ΒΑΓΙΑ-

ΕΛΗΤΑΣ-ΑΜΠΕΛΟΣ-ΚΛΗΜΑΤΑ-ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ-ΚΡΩΤΗΡΙ-ΚΡΙΟΣ-

ΛΕΙΒΑΔΕΙΑ-ΔΗΛΕΙΟΝ-ΑΓΙΟΣ ΦΩΚΑΣ-ΚΑΜΑΡΕΣ-ΓΗΠΕΔΟ-ΣΙΝΕ 

ΠΑΡΟΣ-ΟΔ.ΚΑΜΑΡΩΝ). 

Παράλληλα με την Ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής του/της 

μαθητή/τριας οι γονείς-κηδεμόνες προσκομίζουν τα εξής απαραίτητα 

δικαιολογητικά: 

τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του, την οποία τεκμηριώνει αναρτώντας 

σε ψηφιακή μορφή εγγράφου σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό 

ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από 

το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας. Η διεύθυνση 

κατοικίας του μαθητή αποδεικνύεται από τα ακόλουθα: 

 στοιχεία που προκύπτουν από τη φορολογική δήλωση του γονέα- 

κηδεμόνα (χωρίς τα οικονομικά δεδομένα) 

 συμβολαιογραφική πράξη ιδιοκτησίας 

 ιδιωτικό συμφωνητικό ενοικίασης που έχει κατατεθεί ή καταχωρηθεί 

ηλεκτρονικά στην Εφορία. 

 Λογαριασμό ΔΕΚΟ 

 Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με τη με αρ. 

πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκύκλιο (Α.Δ.Υ.Μ.)  

(πατάτε πάνω για να κατεβάσετε σε pdf αρχείο το Α.Δ.Υ.Μ., 

το οποίο συμπληρώνεται από το ιατρό). 

http://grafis.sch.gr/index.php/s/cRC93FOaQQHgXFc
https://grafis.sch.gr/index.php/s/bbNXRvrkiA6eDSP


 
 Ιατρική βεβαίωση ότι έχουν γίνει τα προβλεπόμενα 

εμβόλια που είναι ενταγμένα στο Εθνικό πρόγραμμα 

Εμβολιασμών.  

 Βεβαίωση από ΚΕΣΥ, ή Δημόσιο Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο ή 

άλλη αρμόδια      δημόσια υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, σε 

περιπτώσεις μαθητών/τριών με αναπηρία ή         ειδικές  

εκπαιδευτικές ανάγκες.  

Επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση 

εγγραφής του μαθητή/τριας στο Νηπιαγωγείο, διευκολύνει όμως την 

οργάνωση για την υποστήριξη μαθητών με ΕΕΑ. 

Πριν την τελική υποβολή της αίτησης, απαιτείται η έγγραφη 

συναίνεση του έτερου γονέα/κηδεμόνα με υπεύθυνη δήλωση του. 

Μετά την υποβολή της αίτησης, (παρ. 5 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 

53128/Δ1/2020 (Β 1767) ο γονέας/κηδεμόνας λαμβάνει ενημερώσεις 

στο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλώσει κατά την ηλεκτρονική 

υποβολή της αίτησής του για την πορεία της. Εφόσον απαιτηθούν 

διορθώσεις, η αίτησή του επιστρέφεται στον ίδιο από το 

Νηπιαγωγείο, προκειμένου να τις πραγματοποιήσει. Έπειτα από 

τις σχετικές διορθώσεις, η αίτηση γίνεται «αποδεκτή». 

Για την υποστήριξη μαθητών/τριών, των οποίων οι 

γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες όπως: 

πολύτεκνοι / τρίτεκνοι / μονογονεϊκές οικογένειες, γονείς με 

χρόνιες παθήσεις ή ενταγμένοι σε πρόγραμμα απεξάρτησης ή 

φυλακισμένοι καθώς και πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν σε 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8gb8ZK5B_4Hn3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTaoE32g_hZSWPBcZdzjdNg0dS_yiuIYlu8GFt6LAT1p


κέντρα ή σε δομές φιλοξενίας του 

ελληνικού κράτους ή της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε., δίνεται η 

δυνατότητα καταχώρισης αίτησης, με όσα στοιχεία είναι διαθέσιμα 

από τον γονέα/κηδεμόνα (παρ 7 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 

53128/Δ1/2020 (Β 1767). 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΩΡΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ 

Στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα και στο Τμήμα Πρόωρης 

Υποδοχής των Νηπιαγωγείων του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου 

Νηπιαγωγείου εγγράφονται οι μαθητές/τριες κατόπιν σχετικής 

αίτησης- δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους. Οι Διευθυντές/ριες 

και οι Προϊστάμενοι/ες των Νηπιαγωγείων κάνουν δεκτές όλες 

ανεξαιρέτως τις αιτήσεις των γονέων/κηδεμόνων για φοίτηση των 

μαθητών/τριών στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα χωρίς 

προϋποθέσεις. 

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. 

2. Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Τμήματος Πρόωρης 

Υποδοχής είναι τα 5 νήπια/προνήπια. 

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

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8gb8ZK5B_4Hn3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTaoE32g_hZSWPBcZdzjdNg0dS_yiuIYlu8GFt6LAT1p
https://niplefkon.blogspot.com/#_bookmark0
https://niplefkon.blogspot.com/#_bookmark0


4. Η αποχώρηση των μαθητών/τριών 

του Προαιρετικού Ολοήμερου Προγράμματος 

πραγματοποιείται στις 16:00 σύμφωνα με το Ωρολόγιο 

Πρόγραμμα του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου. 

Πρόωρη αποχώρηση νηπίων/προνηπίων από το Ολοήμερο Πρόγραμμα δεν 

προβλέπεται. 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

1. Οι προερχόμενοι από σχολεία του εξωτερικού, Έλληνες ή 

αλλοδαποί μαθητές/ριες εγγράφονται στο Νηπιαγωγείο 

σύμφωνα με τη διαδικασία εγγραφών του κεφαλαίου Α’ και 

τα δικαιολογητικά του κεφαλαίου Β’ της παρούσης 

εγκυκλίου, εφόσον έχουν τη νόμιμη ηλικία εγγραφής στο 

Νηπιαγωγείο. 

2. Οι αλλοδαποί μαθητές/τριες που δε δύνανται να 

προσκομίσουν το Πιστοποιητικό Γέννησης, μπορούν να 

εγγραφούν με Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης. Όλα τα 

δικαιολογητικά εγγραφής των αλλοδαπών μαθητών/τριών 

πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα είτε από την 

αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, είτε από 

πιστοποιημένο δικηγόρο για το σκοπό αυτό. 

3. Σημειώνεται ότι οι αλλοδαποί μαθητές/τριες εγγράφονται 

οποτεδήποτε μέσα στο διδακτικό έτος ενώ τα ανήλικα 

τέκνα υπηκόων τρίτων χωρών μπορούν να εγγραφούν, έστω 

κι αν δεν έχει ρυθμιστεί η νόμιμη διαμονή τους στη χώρα. 

https://niplefkon.blogspot.com/#_bookmark0
https://niplefkon.blogspot.com/#_bookmark0


 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Παρακαλείσθε, οι γονείς/κηδεμόνες των 

μαθητών να επικοινωνούν με την δνση του σχολείου στο 

τηλ 22840-25063 τις ώρες 11:00 12:00 καθημερινά Δευτέρα-

Παρασκευή προκειμένου να κλείνουν ατομικά ραντεβού( 

τηρουμένων του κανονισμού του Ε.Ο.Δ.Υ. για αποφυγή 

συνωστισμού και εξάπλωσης του covid19)  για να 

προσκομίσουν  στο σχολείο τα απαιτούμενα προς έλεγχο 

δικαιολογητικά, το διάστημα από 1 έως 20  Μαρτίου, ώστε 

να ελεγχθούν εμπρόθεσμα και να γίνει δεκτή  η αίτησή τους. 

 

Με εκτίμηση 

Η Προϊσταμένη 

Ελισάβετ Μεντεσίδου Νηπιαγωγός Μ.a. Εκπ/κός Ειδικής Αγωγής 

 

 


