
ΕΓΓΡΑΦΕ  ΜΑΘΗΣΩΝ  ΣΑ  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 

Αγαπθτοί  γονείσ 

      Οι εγγραφζσ ςτα νθπιαγωγεία από το ςχολικό ζτοσ 2022-2023 κα 

πραγματοποιοφνται μζςω θλεκτρονικισ εφαρμογισ από 1 ζωσ 20 Μαρτίου 2022, 

ςφμφωνα με το άρκρο 1, τθσ υπ’ αρ. πρωτ. 53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767) ΚΤΑ των Υπουργϊν 

Παιδείασ και Θρθςκευμάτων και Επικρατείασ αρμόδιο για κζματα Ψθφιακισ 

Διακυβζρνθςθσ. 

  Ο γονζασ/κθδεμόνασ υποβάλλει τθν αίτθςθ εγγραφισ θλεκτρονικά για το νθπιαγωγείο 

που ανικει, με βάςθ τθ διεφκυνςθ κατοικίασ και ςφμφωνα με τα όρια τθσ ςχολικισ 

περιφζρειασ του νθπιαγωγείου. Σασ γνωςτοποιοφμε τα όρια των  Νθπιαγωγείων  

 

Στα νθπιαγωγεία εγγράφονται για το ςχολικό ζτοσ 2022-2023 μακθτζσ 

γεννθμζνοι το 2017 (νιπια) και το 2018 (προνιπια) και θ φοίτθςι τουσ είναι 

υποχρεωτικι. 



 

Α. ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΕΓΓΡΑΦΗ  

Ι. ΑΙΣΗΗ ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗ  
1. Για τθν θλεκτρονικι αίτθςθ εγγραφισ ειςζρχεςτε ςτθν εφαρμογι https://proti-
eggrafi.services.gov.gr/ και επιλζγετε  το Νθπιαγωγείο ςτο οποίο ανικετε ςφμφωνα με 
τθ διεφκυνςθ κατοικίασ ςασ.  

2. Χρθςιμοποιείτε τουσ κωδικοφσ ςασ από το taxisnet.  

3. Συμπλθρϊςτε τα ςτοιχεία επικοινωνίασ ( θλεκτρονικό ταχυδρομείο  και κινθτό 
τθλεφώνο). Απαραίτθτα για τθν επικοινωνία  μαηί ςασ. 
 

Κατά τθν ςυνζχεια τθσ αίτθςθσ ςυμπλθρϊνετε: 
 
α) τα ςτοιχεία του νθπίου/προνθπίου για το οποίο αιτείςτε τθν εγγραφι 
(παρουςιάηεται λίςτα με τα τζκνα ςασ και επιλζγετε αυτό που κζλετε να εγγραφεί ςτο 
νθπιαγωγείο. Αν θ λίςτα δεν εμφανίηει το τζκνο ςασ, ειςάγετε μόνοι ςασ τα ςτοιχεία του 
παιδιοφ και τεκμθριϊνετε τθ ςχζςθ κθδεμονίασ με ςχετικό αποδεικτικό ςε ψθφιακι 
μορφι.- δικαςτικι απόφαςθ επιμζλειασ, ιδιωτικό ςυμφωνθτικό ρφκμιςθσ επιμζλειασ.) 
 
β) τθ διεφκυνςθ μόνιμθσ κατοικίασ του, (ανάρτθςθ εγγράφου ςε ψθφιακι μορφι- 
λογαριαςμόσ ΔΕΚΟ, μιςκωτιριο ςυμβόλαιο, ι δθμόςιο πρόςφατο ζγγραφο ςτο οποίο 
αναγράφεται θ διεφκυνςθ κατοικίασ)   
 
γ) το ονοματεπώνυμο άλλου/λων τζκνου/ων που φοιτοφν ςτθν ίδια ι ςε 
ςυςτεγαηόμενθ  ςχολικι μονάδα 
  
δ) εάν επικυμείτε τθ φοίτθςθ του νθπίου/προνθπίου ςτο Προαιρετικό Ολοιμερο 
πρόγραμμα ι/και ςτο Σμιμα Πρόωρθσ Τποδοχισ,  
 
ε) τα ςτοιχεία των ςυνοδών των νθπίων/προνθπίων κατά τθν προςζλευςθ και 
αποχϊρθςθ τουσ από τθ ςχολικι μονάδα 
   
Πριν τθν οριςτικι υποβολι, επιςκζπτεςτε το νθπιαγωγείο, τθρϊντασ τα μζτρα 
προςταςίασ κατά τθσ διαςποράσ λόγω του κορωνοϊοφ και δθλϊνοντασ τθν επίςκεψι ςασ 
ςτο edupass,  προςκομίηετε τα εξισ παραςτατικά: 
 
ςτ) αίτθςθ εγγραφισ ςτο ολοιμερο πρόγραμμα ι/ και ςτο τμιμα τθσ πρόωρθσ 
υποδοχισ- ςυμπλθρϊνεται ςτο νθπιαγωγείο  
   
η) Ατομικό Δελτίο Τγείασ μακθτι  ΑΔΤΜ  (το βρίςκετε από το internet ι ςασ παρζχετε 
από το νθπιαγωγείο) 
 
 



θ) Βιβλιάριο εμβολίων 
 
κ) Βεβαίωςθ από το ΚΕΤ ι δθμόςιο ιατροπαιδαγωγικό κζντρο ι άλλθ αρμόδια 
δθμόςια υπθρεςία. (αφορά μακθτζσ με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ ϊςτε να  υπάρξει 
καλφτερθ οργάνωςθ για τθν υποςτιριξθ των μακθτϊν αυτϊν και  δεν αποτελεί 
προχπόκεςθ εγγραφισ του μακθτι/τριασ ςτο Νθπιαγωγείο). 
 
ι) ζγγραφθ ςυναίνεςθ (για τθν εγγραφι του νθπίου ςτο νθπιαγωγείου μασ) του ζτερου 
γονζα/κθδεμόνα με υπεφκυνθ διλωςθ  
 
Αλλοδαποί μακθτζσ  
Πιςτοποιθτικό γζννθςθσ ι λθξιαρχικι πράξθ γζννθςθσ επίςθμα μεταφραςμζνθ είτε 
από αρμόδια υπθρεςία του  Υπουργείου Εξωτερικϊν είτε από πιςτοποιθμζνο δικθγόρο 
για το ςκοπό αυτό.   
 
         
      Μετά τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ, κα ενθμερϊνεςτε με μινυμα ςτο κινθτό ςασ 
τθλζφωνο για τθν πορεία τθσ αίτθςθσ. (διορκϊςεισ ι αποδοχι). 
 

Να τονιςτεί ότι θ  «αποδοχι» τθσ αίτθςθσ δεν ςυνεπάγεται 

απαραίτθτα φοίτθςθ του νθπίου ςτθ δθλωκείςα ςχολικι 

μονάδα. 

 

Β. ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  (13:00- 16:00)- 

ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΡΗ ΤΠΟΔΟΧΗ (7:45-08:30) 

 

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΡΗ ΤΠΟΔΟΧΗ 

1.)  Αίτθςθ εγγραφισ ςτο ολοιμερο πρόγραμμα- τμιμα πρόωρθσ υποδοχισ 

2.) Στο τμιμα πρόωρθσ υποδοχισ ςυμμετζχουν μόνο τα νιπια/προνιπια που είναι 

εγγεγραμμζνα ςτο προαιρετικό ολοιμερο πρόγραμμα. 

3.) Ελάχιςτοσ αρικμόσ λειτουργίασ 5 νιπια/προνιπια. 

4.) Προςζλευςθ μακθτϊν 07:45-08:00 

 
 
Πρόωρθ αποχώρθςθ νθπίων/προνθπίων από το Ολοιμερο πρόγραμμα δεν 
προβλζπεται. 
 
 



 Για τθν προςκόμιςθ των παραςτατικών  (γ), (δ), (θ), (κ), (ι) και το πιςτοποιθτικό 
γζννθςθσ αλλοδαπϊν, παρακαλείςτε το ςυντομότερο δυνατό, να επιςκεφτείτε 
το νθπιαγωγείο μετά από  τθλεφωνικι επικοινωνία και ςίγουρα πριν τισ 20  
Μαρτίου.  Διαφορετικά δεν μποροφμε να αποδεχτοφμε τθν αίτθςθ από το 
ςφςτθμα. Μόνο το Ατομικό Δελτίο Υγείασ μπορείτε να το προςκομίςετε το  
Σεπτζμβριο. 

 
Όςοι γονείσ/ κθδεμόνεσ αδυνατοφν να κάνουν χριςθ τθσ θλεκτρονικισ υπθρεςίασ, θ 
αίτθςθ μπορεί να γίνει με αυτοπρόςωπθ παρουςία ςτο νθπιαγωγείο. 
 
 

Η τθλεφωνικι επικοινωνία είναι απαραίτθτθ.  

 

Περιςςότερεσ  λεπτομζρειεσ και οδθγίεσ   για τθν θλεκτρονικι εγγραφι δίνονται 

ςτθν αρχικι ςελίδα τθσ πλατφόρμασ του Υπουργείου Ψθφιακισ  Διακυβζρνθςθσ 

ςτθν θλεκτρονικι  διεφνκυςθ  https://proti-eggrafi.services.gov.gr/ 

 

 

Επικοινωνία με τθν διεφκυνςθ του νθπιαγωγείου 

Σθλζφωνα: 2254025567  

E-mail ςχολείου: mail@4nip-myrin.les.sch.gr 

Ημζρεσ και ώρεσ εξυπθρζτθςθσ : Κακθμερινά Δευτζρα- Παραςκευι  12:30-14:00 

 

 

 

 

Η προϊςταμζνθ 
του 4ου Νθπιαγωγείου  Μφρινασ 

 
 

Μουςτάκα Χαμαϊδι 

https://proti-eggrafi.services.gov.gr/
mailto:mail@4nip-myrin.les.sch.gr

