
Εγγραφι  Μακθτών ςτο Νθπιαγωγείο 

(ςφμφωνα με το Π.Δ.  79/2017) 
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; Ανακοινώνεται ότι οι εγγραφζσ των νθπίων/προνθπίων που κα φοιτιςουν 
ςτο Νθπιαγωγείο, κατά το ςχολικό ζτοσ 2021-2022, 

αρχίηουν τθν Δευτζρα 1 Μαρτίου 2021 και λιγουν το άββατο 20 Μαρτίου 2021 
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Φζτοσ, ςτο Νθπιαγωγείο κα εγγραφοφν : 
 Τποχρεωτικά όλα τα νιπια α΄ νθπιακισ θλικίασ (νιπια), που γεννικθκαν από 

1/1/2016 ζωσ και 31/12/2016 
 Τποχρεωτικά όλα τα νιπια β΄ νθπιακισ θλικίασ (προνιπια), που γεννικθκαν 

από 1/1/2017 ζωσ και 31/12/2017. 
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Α.  Τποβάλλονται κατά τθν εγγραφι : 

1. Αίτθςθ-Τπεφκυνθ Διλωςθ Ηλεκτρονικι υποβολι αίτθςθσ ςτθν ιςτοςελίδα 
https://proti-eggrafi.services.gov.gr/  

 
2. Αποδεικτικό Διεφκυνςθσ 

κατοικίασ 

Αποδεικτικό ςτοιχείο από το οποίο προκφπτει θ 
διεφκυνςθ κατοικίασ του μακθτι (π.χ. ςυμβόλαιο , 
λογαριαςμόσ θλεκτρικισ ενζργειασ, λογαριαςμόσ 

τθλεφώνου, φορολογικι διλωςθ ) 
 

3. Βιβλιάριο Τγείασ Φωτοτυπία των ςελίδων εμβολιαςμοφ του μακθτι ι 
άλλο ςτοιχείο από το οποίο προκφπτει πωσ ζχουν 

γίνει τα προβλεπόμενα εμβόλια 
 

4. 
 
 
 

5. 

Ατομικό Δελτίο Τγείασ 
 
 
 

Ζγγραφθ ςυναίνεςθ ζτερου 
γονζα για τθν εγγραφι 

τζκνου ςτο Νθπιαγωγείο 

Θα το παραλάβετε από το Νθπιαγωγείο με τθν 
ζναρξθ των εγγραφών και κα το ςυμπλθρώςει ο 

Παιδίατροσ 
 

Διλωςθ του νόμου 105 κα τθν παραλάβετε από το 
Νθπιαγωγείο. 

Β. Απαιτείται για τθν εγγραφι : 

5. Πρόςφατο Πιςτοποιθτικό 
γζννθςθσ 

Αναηθτείται αυτεπάγγελτα από το ςχολείο 

Γ. Πρόςκετα δικαιολογθτικά κατά περίπτωςθ: 

6. Εάν το παιδί πάςχει από χρόνια αςκζνεια, ςχετικι ιατρικι γνωμάτευςθ 
 

7. Σε περίπτωςθ μακθτών-τριων με αναπθρία ι ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ, 
γνωμάτευςθ από Κ.Ε..Τ.  ι δθμόςιο ιατροπαιδαγωγικό κζντρο ι άλλθ δθμόςια 

υπθρεςία, χωρίσ αυτι να αποτελεί προχπόκεςθ εγγραφισ 

8 
 
 

Δ. 

Δικαστική Απόφαση ή Ιδιωτικό Συμφωνητικό Επιμζλειας (ςε περίπτωςη διαζυγίου 
θ διάςταςησ) 

 
Εγγραφζσ ςτο Προαιρετικό Ολοιμερο Σμιμα και ςτο Σμιμα Πρόωρθσ Τποδοχισ 

 
Στο προαιρετικό ολοιμερο πρόγραμμα δφνανται να εγγράφονται όλα τα νιπια – 

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


προνιπια χωρίσ προυποκζςεισ. 
Προχποκζςεισ ςυμμετοχισ μακθτών ςτο Σμιμα Πρόωρθσ Τποδοχισ (7:45-8:30):  

1.  Στο Τμιμα Πρόωρθσ Υποδοχισ δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν νιπια/προνιπια τα 
οποία είναι εγγεγραμμζνα και φοιτοφν ςτο προαιρετικό Ολοιμερο Πρόγραμμα.  
2.  Ο ελάχιςτοσ αρικμόσ για τθ λειτουργία του Τμιματοσ Πρόωρθσ Υποδοχισ είναι τα 

5 νιπια/προνιπια. 
 3. Ο χρόνοσ προςζλευςθσ ςτο ςυγκεκριμζνο τμιμα είναι 7:45-8:00.  
4. Η αποχώρθςθ των μακθτών/τριών του Προαιρετικοφ Ολοιμερου Προγράμματοσ 

πραγματοποιείται ςτισ 16:00 ςφμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Ενιαίου 
Τφπου Ολοιμερου Νθπιαγωγείου. 

 
Πρόωρθ αποχώρθςθ νθπίων/προνθπίων από το Ολοιμερο Πρόγραμμα δεν 

προβλζπεται. 
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Ι Οι αλλοδαποί μακθτζσ, εγγράφονται ςτο Νθπιαγωγείο, 
προςκομίηοντασ τα δικαιολογθτικά που αναφζρονται παραπάνω, 

κακώσ και λθξιαρχικι πράξθ γζννθςθσ  ι ομοειδζσ πιςτοποιθτικό, επίςθμα 
μεταφραςμζνο, 

χωρίσ να είναι απαραίτθτθ θ πρόςφατθ θμερομθνία ζκδοςθσ 
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Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ, ςχετικά με τισ εγγραφζσ, 
ςτο Νθπιαγωγείο κα χρειαςτεί να απευκυνκείτε ςτθν  Προϊςταμζνθ του Νθπιαγωγείου. 

τθλ. επικοινωνίασ : 210-4969370 
 e-mail : mail@8nip-koryd.att.sch.gr        

από Δευτζρα 1 Μαρτίου 2021  ζωσ  και Παραςκευι 19 Μαρτίου 2021  και τισ ώρεσ 
10.00-12.00μ.μ 

Οι γονείσ αφοφ ολοκλθρώςουν τθ διαδικαςία τθσ θλεκτρονικισ εγγραφισ κα κλθκοφν 
να προςζλκουν κατόπιν ραντεβοφ ςτον εξωτερικό χώρο του ςχολείου ,για να 

προςκομίςουν τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά που χρειάηονται για να ολοκλθρωκεί θ 
εγγραφι τουσ.  

 Η Διεφκυνςθ του Νθπιαγωγείου κα ςασ κλείςει το ραντεβοφ καλώντασ ςασ, ςτα 
τθλζφωνα επικοινωνίασ που ζχετε δθλώςει. 


