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ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΗΠΙΩΝ/ΠΡΟΝΗΠΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2022-23

Οι εγγραφές στα δημόσια Νηπιαγωγεία Γενικής Παιδείας το σχολικό έτος 2022-2023 θα γίνονται

μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov,gr) με υποβολή ηλεκτρονικής

αίτησης  εγγραφής, από  1  έως  20  Μαρτίου  2022. Η  διαδικασία  αυτή θα  γίνεται  από  το

γονέας/κηδεμόνα  για  το  Νηπιαγωγείο  που  ανήκει,  βάσει  της  διεύθυνσης  κατοικίας  του  και

σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας του Νηπιαγωγείου.

Στα Νηπιαγωγεία, για το σχολικό έτος 2022-2023, θα φοιτήσουν μαθητές που έχουν συμπληρώσει

τη νόμιμη ηλικία εγγραφής, δηλαδή έχουν γεννηθεί το 2017 και 2018.

Εγγραφές θα πραγματοποιούνται καθημερινά από τις 12:15 μ.μ. έως 13:15μ.μ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ*

1ο ΒΗΜΑ

Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής με τη Χρήση κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής

Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής

Διακυβέρνησης (taxisnet) και επιλογή του Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει σύμφωνα με

τη διεύθυνση κατοικίας του. 

(7ου Νηπιαγωγείου Αρτέμιδας)

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

2ο ΒΗΜΑ

Συμπλήρωση  στοιχείων επικοινωνίας  (κινητό  με το οποίο θα ενημερώνονται για την 

πορεία της αίτησης και προαιρετικά email)  

3ο ΒΗΜΑ

Συμπλήρωση αίτησης με τα ακόλουθα στοιχεία:

α) τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου για το οποίο αιτείται την εγγραφή

β) τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του,

γ)  το  ονοματεπώνυμο  άλλου/λων  τέκνου/ων,  που  φοιτά/τούν  στην  ίδια  ή  σε

συστεγαζόμενη σχολική μονάδα, 

https://proti-eggrafi.services.gov.gr/
https://blogs.sch.gr/7nipartem


δ) Εάν επιθυμεί τη φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο Προαιρετικό Ολοήμερο 

πρόγραμμα ή/και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής, 

ε) Τα στοιχεία των συνοδών των νηπίων/προνηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρηση 

τους από τη σχολική μονάδα και

στ) Επιλέγει τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για 

την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου».  

ΠΡΟΣΟΧΗ

Τα παραστατικά που θα απαιτηθεί να προσκομίσει κατά την επίσκεψή σας στη 

σχολική μονάδα.

ζ) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή  (θα πρέπει να το προσκομίσετε στο νηπιαγωγείο), 

η) Βιβλιάριο Εμβολίων, του μαθητή/τριας, (θα πρέπει να το προσκομίσετε έως 20-3)

θ) Βεβαίωση από ΚΕΣΥ, ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια

υπηρεσία, εφόσον υπάρχει (θα πρέπει να το προσκομίσετε στο νηπιαγωγείο)

τα (γ) και (δ) εφόσον τα έχει αιτηθεί.

Σημειώνεται ότι η «αποδοχή» της αίτησης δεν συνεπάγεται απαραίτητα φοίτηση του

νηπίου στη δηλωθείσα σχολική μονάδα.

Προϋποθέσεις και δικαιολογητικά εγγραφής στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα 

 Όλοι οι μαθητές μπορούν να φοιτήσουν στο ολοήμερο τμήμα.

 Στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής δικαίωμα συμμετοχής έχουν νήπια/προνήπια τα οποία είναι

εγγεγραμμένα και φοιτούν στο προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα.

*Σε  περιπτώσεις  γονέων/κηδεμόνων  που  αδυνατούν  να  κάνουν  χρήση  της  ηλεκτρονικής

υπηρεσίας, η αίτηση μπορεί να γίνει με αυτοπρόσωπη παρουσία στο Νηπιαγωγείο.


