
Εγγραφές μαθητών/τριών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2020-2021

(Εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘ με Αρ. Πρωτ.: Φ.6/55114/Δ1/13-05-2020)

Σύμφωνα με το άρθρο 1, της υπ’ αρ. πρωτ. 53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767) ΚΥΑ των Υπουργών

Παιδείας και Θρησκευμάτων και Επικρατείας αρμόδιο για θέματα Ψηφιακής Διακυβέρνησης οι

αιτήσεις εγγραφών στα δημόσια Νηπιαγωγεία Γενικής Παιδείας, από το σχολικό έτος 2020-2021

και εφεξής, θα γίνονται μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής με Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής στην

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

Για το σχολικό έτος 2020-2021 οι ηλεκτρονικές εγγραφές στο Νηπιαγωγείο θα

πραγματοποιηθούν από 15 έως 30 Μαΐου 2020. Εγγραφές μετά την 30η Μαΐου θεωρούνται

εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του Διευθυντή/ντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

 Στα Νηπιαγωγεία, για το σχολικό έτος 2020-2021 μαθητές γεννημένοι το 2015 και το 2016 και

τα Νηπιαγωγεία υποχρεούνται να δεχτούν όλες τις αιτήσεις νηπίων και προνηπίων που έχουν

γεννηθεί αυτά τα έτη.

 Από το σχολικό έτος 2020-2021, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 4 του άρθρου 3 του

νόμου 1566/1985 (ΦΕΚ Α’ 167), η φοίτηση των νηπίων που συμπληρώνουν ηλικία τεσσάρων

(4) ετών γίνεται υποχρεωτική σε όλους τους Δήμους της χώρας.

Σε όλους τους δήμους της χώρας, ο Προϊστάμενος/η-Διευθυντής/ντρια του Νηπιαγωγείου δέχεται

όλες τις αιτήσεις, για φοίτηση νηπίων και προνηπίων, που ανήκουν στη σχολική περιφέρεια του

Νηπιαγωγείου.

Η εγγραφή πρoνηπίου στο δεύτερο έτος του Νηπιαγωγείου γίνεται αυτεπάγγελτα, σύμφωνα 

με την παρ. 5 του αρθρ. 6 του ΠΔ79/2017 (ΦΕΚ Α’ 109) 
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Τήρηση των απαιτούμενων μέτρων αποφυγής διασποράς του κορωνοϊού

- Ώρες επικοινωνίας και προσέλευσης  

Παρακαλείστε ως προς την πιστή τήρηση των προτεινόμενων μέτρων αποφυγής διασποράς

του κορωνοϊού, 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:

Σύμφωνα με την αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/113/9246/29-04-2020 (ΑΔΑ: 6ΣΜ046ΜΤΛ6-Ο14) Εγκύκλιο
που εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών με θέμα: «Πρόσθετα μέτρα και ρυθμίσεις για την
αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» στην περίπτωση 6 της
ενότητας Α: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» οι γονείς/κηδεμόνες θα πρέπει πρώτα να
κλείνουν τηλεφωνικό ραντεβού, έτσι ώστε να τηρείται ο περιορισμός των μετακινήσεων και η
αποφυγή συγχρωτισμού. Τονίζεται δε, ότι καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής του κοινού στους
χώρους των Νηπιαγωγείων, θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά όλοι οι κανόνες υγιεινής και
ασφάλειας.

Μετά την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης ή για τις περιπτώσεις γονέων που
αδυνατούν να κάνουν χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Πρώτη εγγραφή» της Ενιαίας
Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) οι Προϊστάμενες των Νηπιαγωγείων παραλαμβάνουν τα
παραστατικά εγγραφών τόσο για τα τμήματα βασικού υποχρεωτικού προγράμματος όσο και
για τα τμήματα προαιρετικού ολοήμερου προγράμματος μετά από ραντεβού τις εξής ώρες:

Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη από 8:00 έως 11:00 

Δευτέρα, Παρασκευή από 8:00 έως 10:00

 Τηλέφωνo: 2310-707497

 Ε-mail επικοινωνίας: mail@9nip-elefth.thess.sch.gr
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Παραστατικά που απαιτείται να προσκομισθούν με επίσκεψη στη σχολική μονάδα 
μετά την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης 

Τα ίδια παραστατικά απαιτούνται και στην περίπτωση των γονέων/κηδεμόνων να αδυνατούν να
κάνουν χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας

 α. η Αίτηση εγγραφής και τα δικαιολογητικά για το προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα ή /και το
τμήμα υποδοχής καθώς και

 β. το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ),

 γ. το βιβλιάριο υγείας του μαθητή/τριας, ή άλλο στοιχείο, από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν
τα προβλεπόμενα εμβόλια.

 δ. γνωμάτευση από Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ) ή δημόσιο
ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, σε περίπτωση
μαθητή/τριας με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

 Οι αλλοδαποί μαθητές που δε δύνανται να προσκομίσουν το πιστοποιητικό γέννησης, μπορούν
να εγγραφούν με ληξιαρχική πράξη γέννησης. Όλα τα δικαιολογητικά εγγραφής των
αλλοδαπών μαθητών πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα.

 Αποδεικτικό στοιχείο της διεύθυνσης μόνιμης κατοικίας των γονέων-κηδεμόνων όπως

 1. Λογαριασμός Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Δ.Ε.Κ.Ο.)

 2. Μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας ή

 3. Άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας.

 Στην περίπτωση που δεν περιλαμβάνονται τα στοιχεία του παιδιού στην ηλεκτρονική υπηρεσία
χρειάζεται τεκμηρίωση της σχέσης κηδεμονίας είτε με δικαστική απόφαση επιμέλειας, ή με
ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης επιμέλειας.
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α. Προϋποθέσεις εγγραφής στο προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα (13:00-16:00)

Στο προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα δύνανται να εγγράφονται:

 1. Μαθητές/τριες των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς/κηδεμόνες, προσκομίζοντας 
σχετική βεβαίωση του φορέα εργασίας τους ή κάρτα ανεργίας, στην περίπτωση που 
είναι άνεργοι. Δικαίωμα εγγραφής δίνεται και στην περίπτωση που προσκομίζεται 
βεβαίωση εργασίας από τον ένα γονέα/κηδεμόνα και κάρτα ανεργίας από τον άλλο. 

 Για τους αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες κτλ. αρκεί η 
προσκόμιση πρόσφατης βεβαίωσης του ασφαλιστικού τους φορέα ή το πιο πρόσφατο 
ειδοποιητήριο πληρωμής του τρέχοντος έτους.

 2. Μαθητές/τριες, των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευπαθείς και ευάλωτες 
κοινωνικές ομάδες όπως: 
Ι) Πολύτεκνοι / τρίτεκνοι / μονογονεϊκές οικογένειες, γονείς/κηδεμόνες με χρόνιες παθήσεις 
/ενταγμένοι σε πρόγραμμα απεξάρτησης / φυλακισμένοι.
II) Πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν σε κέντρα ή σε δομές φιλοξενίας του ελληνικού 
κράτους ή της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ.

β. 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.

Πρόωρη αποχώρηση νηπίων/προνηπίων από το Ολοήμερο Πρόγραμμα δεν προβλέπεται.

Εγγραφές στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα 

και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής
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