
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 

Ενέργειες γονέων /κηδεμόνων 

• Οι αιτήσεις εγγραφής υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής 

Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) / Ηλεκτρονική Υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή».  

• Οι εγγραφές στα ειδικά και ιδιωτικά νηπιαγωγεία δεν γίνονται μέσω της 

ηλεκτρονικής υπηρεσίας, αλλά στο νηπιαγωγείο. 

• Οι γονείς / κηδεμόνες εισέρχονται στο σύστημα με κωδικούς – διαπιστευτήρια 

taxisnet. 

• Οι γονείς / κηδεμόνες επιλέγουν νηπιαγωγείο ανάλογα με τη διεύθυνση κατοικίας 

τους και συμπληρώνουν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείο (προαιρετικά) και 

κινητό τηλέφωνο για να ενημερώνονται για την πορεία της αίτησής τους. 

• Κατά την υποβολή της αίτησης οι γονείς / κηδεμόνες συμπληρώνουν τα κάτωθι: 

Α) στοιχεία νηπίου  / προνηπίου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, 

ημερομηνία γέννησης) / με επιλογή από τον κατάλογο εγγεγραμμένων τέκνων στην 

οικογενειακή μερίδα  που εμφανίζεται λόγω της διαλειτουργικότητας της 

ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Πρώτη Εγγραφή» με το «Μητρώο Πολιτών» 

Σε περίπτωση που ο κατάλογος από το μητρώο δεν περιλαμβάνει το τέκνο προς 

εγγραφή, ο γονέας / κηδεμόνας μπορεί να συμπληρώσει τα απαιτούμενα στοιχεία 

και να τεκμηριώσει τη σχέση κηδεμονίας με νόμιμο έγγραφο το οποίο αναρτά σε 

ψηφιακή μορφή. 

Β) Διεύθυνση μόνιμης κατοικίας (Οδός – αριθμός – δήμος – ταχυδρομικός κώδικας) 

/ αναρτούν σε ψηφιακή μορφή έγγραφο που να προκύπτει ρητά η διεύθυνση 

κατοικίας. 

Γ) Στοιχεία άλλων τέκνων που φοιτούν στην  ίδια ή σε συστεγαζόμενη σχολική 

μονάδα (εφόσον υπάρχουν) 

Δ) Αν επιθυμούν τη φοίτηση στο προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα ή/και στο 

τμήμα πρόωρης υποδοχής. 

Ε) Στοιχεία συνοδών κατά την προσέλευση και αποχώρηση των νηπίων / προνηπίων 

Παράλληλα επιλέγεται η δήλωση : «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω 

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

Τα δικαιολογητικά που αφορούν στη φοίτηση αδερφών στην ίδια ή συστεγαζόμενη 

σχολική μονάδα καθώς και για τη φοίτηση στο ολοήμερο υποβάλλονται στο 



νηπιαγωγείο σε προθεσμία που ορίζεται από το Διευθυντή/ντρια ή Προϊστάμενο/η 

του Νηπιαγωγείου. 

• Οι γονείς / κηδεμόνες προσκομίζουν στη σχολική μονάδα, σε χρόνο που θα οριστεί 

από το Διευθυντή/ντρια ή Προϊστάμενο/η του Νηπιαγωγείου τα κάτωθι: 

- αίτηση εγγραφής και δικαιολογητικά που αφορούν στο ολοήμερο πρόγραμμα ή/και 

στο τμήμα πρόωρης υποδοχής. 

- Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή/τριας 

- Βιβλιάριο υγείας μαθητή/τριας ή άλλο έγγραφο που να αποδεικνύει ότι έγιναν τα 

προβλεπόμενα εμβόλια. 

- Σε περίπτωση μαθητή/τριας με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, 

γνωμάτευση από Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) ή 

δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία. 

• Πριν την οριστική υποβολή της αίτησης, ο γονέας / κηδεμόνας δηλώνει υπεύθυνα 

ότι ασκεί τη γονική επιμέλεια του τέκνου του οποίου αιτείται εγγραφή. 

• Μετά την υποβολή της αίτησης οι γονείς /κηδεμόνες λαμβάνουν ενημερώσεις στο 

κινητό τηλέφωνο που δήλωσαν για την πορεία της αίτησής τους. 

• Σε περίπτωση που απαιτηθούν διορθώσεις, η αίτηση επιστρέφεται από το 

νηπιαγωγείο στους γονείς για να γίνουν οι διορθώσεις και να ολοκληρωθεί η 

υποβολή της αίτησης μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Πρώτη Εγγραφή» της 

Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr). 

• Σε περιπτώσεις γονέων /κηδεμόνων που αδυνατούν να κάνουν χρήση 

της ανωτέρω ηλεκτρονικής υπηρεσίας, η αίτηση με τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά μπορεί να υποβληθεί αυτοπροσώπως στο νηπιαγωγείο. 

Επισημαίνεται ότι η αποδοχή της αίτησης από το νηπιαγωγείο δεν συνεπάγεται 

απαραίτητα φοίτηση του νηπίου / προνηπίου στη σχολική μονάδα που έχει 

δηλωθεί. Η σχολική μονάδα φοίτησης καθορίζεται μετά το πέρας της διαδικασίας 

των εγγραφών και αφού η αρμόδια Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

κατανείμει τις αιτήσεις σύμφωνα με τις διαθέσιμες θέσεις κάθε νηπιαγωγείου. 

 
 
 
Επισημαίνεται ότι, κατά την περίοδο των εγγραφών, αποτελεί ευθύνη 
των Προϊσταμένων-Διευθυντών/ντριών των σχολικών μονάδων η 
μέριμνα για την τήρηση των απαιτούμενων μέτρων αποφυγής 
διασποράς του κορονοϊού, όπως αυτά έχουν ανακοινωθεί από τον 



Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) 
https://eody.gov.gr/loimoxi-apo-to-neo-koronoio-covid-19-odigies-
profylaxis-gia-to-koino/ 
&     
 https://eody.gov.gr/covid-19-odigies-gia-ti-chrisi-maskas-apo-to-koino/  
 
Ως εκ τούτου, παρακαλείστε ως προς την πιστή τήρηση των 
προτεινόμενων μέτρων. 
 
 
 
Οι εγγραφές θα διαρκέσουν μέχρι 30-5-2020 και γράφονται νήπια που 
γεννήθηκαν το 2016. 
 
Τηλέφωνο 4ου νηπιαγωγείου 2441072020 
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