
ΕΓΓΡΑΦΕ  ΜΑΘΗΣΩΝ/ΣΡΙΩΝ ΣΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΟΒΑΣΟΤ ΓΙΑ ΣΟ Χ. ΕΣΟ 2022-2023 

 

Σασ ενθμερϊνουμε ότι οι εγγραφζσ ςτο Νθπιαγωγείο Καλόβατου κα διεξαχκοφν από 1 

Μαρτίου ζωσ 20 Μαρτίου. Για το ςχ. ζτοσ 2022-2023 εγγράφονται μακιτριεσ/τζσ που ζχουν γεννθκεί 

κατά τα ζτθ 2017 (νιπια) και 2018 (προνιπια). Στο Νθπιαγωγείο Καλόβατου εγγράφονται οι 

μακιτριεσ/τζσ οι οποίοι κατοικοφν ςτισ περιοχζσ Πλθςιών, Κιρκιηατών και Καλόβατου. Η εγγραφι 

πρoνθπίου ςτο δεφτερο ζτοσ του Νθπιαγωγείου γίνεται αυτεπάγγελτα. 

Νιπια που δεν ζχουν εγγραφεί και φοιτιςει ςτο νθπιαγωγείο και ζχουν ςυμπλθρϊςει τθν 

θλικία των 6 ετϊν (τθν 31θ Δεκεμβρίου του ζτουσ εγγραφισ) εγγράφονται ςτο δθμοτικό με απόφαςθ 

του οικείου Διευκυντι Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, που εκδίδεται φςτερα από ςφμφωνθ γνϊμθ του 

οικείου ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ι του οικείου Συντονιςτι Εκπαιδευτικοφ Ζργου Νθπιαγωγϊν, διαφορετικά 

εγγράφονται ςτο νθπιαγωγείο. 

Σε κάκε περίπτωςθ δεν εγγράφεται οφτε δφναται να επαναφοιτιςει ςτο νθπιαγωγείο 

μακθτισ που τθν 31θ Δεκεμβρίου του ζτουσ εγγραφισ ι επαναφοίτθςθσ ζχει ςυμπλθρϊςει τθν 

θλικία των επτά (7) ετϊν. 

Οι αλλοδαποί μακθτζσ εγγράφονται ςτο νθπιαγωγείο αφοφ προςκομίςουν λθξιαρχικι πράξθ 

γζννθςθσ ι ομοειδζσ πιςτοποιθτικό, επίςθμα μεταφραςμζνα. 

Όςοι μακιτριεσ/τζσ δικαιοφνται μεταφορά από τθν κατοικίασ προσ το νθπιαγωγείο (>1200μ.) 

να προςζλκουν ζγκαιρα να κατακζςουν αίτθςθ. 

ασ υπενκυμίηουμε ότι θ φοίτθςθ ςτο νθπιαγωγείο είναι υποχρεωτικι. 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΕΓΓΡΑΦΗ 
ΑΙΣΗΗ ΓΟΝΕΩΝ/ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗ 

 
Για τθν εγγραφι του νθπίου/προνθπίου οι γονείσ/ κθδεμόνεσ πρζπει να ακολουκιςουν τα 

εξισ βιματα:  

Χριςθ κωδικών: Οι γονείσ/κθδεμόνεσ, κατά τθν είςοδό τουσ ςτθν θλεκτρονικι Υπθρεςία «Πρϊτθ 

Εγγραφι» τθσ Ενιαίασ Ψθφιακισ Πφλθσ (gov.gr) αυκεντικοποιοφνται με τθν χριςθ των κωδικϊν. 

 Είςοδοσ ςτθ ςελίδα τθσ εφαρμογισ (https://proti-eggrafi.services.gov.gr/) και επιλογι του 

Νθπιαγωγείου Καλόβατου, ςφμφωνα με τθ διεφκυνςθ κατοικίασ ςασ.  

υμπλιρωςθ ςτοιχείων επικοινωνίασ: Κατά τθν είςοδό του ςτο ςφςτθμα, ο γονζασ/κθδεμόνασ 

ςυμπλθρϊνει τα ςτοιχεία θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου και κινθτοφ τθλεφώνου μζςω του οποίου κα 

ενθμερϊνεται για τθν πορεία τθσ αίτθςισ του,  



α) τα ςτοιχεία του νθπίου/προνθπίου για το οποίο αιτοφνται τθν εγγραφι. Τα ςτοιχεία των τζκνων 

είναι ςυμπλθρωμζνα και οι γονείσ/κθδεμόνεσ επιλζγουν το/τα τζκνο/α για το/τα οποίο/α επικυμοφν 

να υποβάλουν αίτθςθ. Σε περίπτωςθ ωςτόςο που για οποιοδιποτε λόγο ο κατάλογοσ δεν 

περιλαμβάνει το τζκνο που επικυμοφν να εγγράψουν, ζχουν τθ δυνατότθτα να ειςάγουν μόνοι τουσ 

τα ςτοιχεία του νθπίου/προνθπίου και να τεκμθριϊςουν τθ ςχζςθ κθδεμονίασ, είτε με δικαςτικι 

απόφαςθ επιμζλειασ, είτε με ιδιωτικό ςυμφωνθτικό ρφκμιςθσ επιμζλειασ, με ανάρτθςθ ςχετικοφ 

αποδεικτικοφ ςε ψθφιακι μορφι, 

β) τθ διεφκυνςθ μόνιμθσ κατοικίασ τουσ, τθν οποία τεκμθριϊνουν αναρτϊντασ ςε ψθφιακι μορφι 

εγγράφου ςχετικό αποδεικτικό, όπωσ λογαριαςμό ΔΕΚΟ, μιςκωτιριο ςυμβόλαιο, ι άλλο δθμόςιο 

πρόςφατο ζγγραφο από το οποίο να προκφπτει ρθτά θ διεφκυνςθ κατοικίασ,  

γ) τα ςτοιχεία άλλου/ων τζκνου/ων, που φοιτά/οφν ςτθν ίδια ι ςε ςυςτεγαηόμενθ ςχολικι μονάδα, 

εφόςον υπάρχει/χουν και για το/τα οποίο/α κα χρειαςτεί να προςκομίςει Βεβαίωςθ Φοίτθςθσ από 

τον/τθν Διευκυντι/τρια τθσ ςυςτεγαηόμενθσ ςχολικισ μονάδασ.  

δ) εάν επικυμοφν 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 ενϊ παράλλθλα επιλζγουν τθ διλωςθ: «Τποβάλλοντασ αυτι τθν αίτθςθ, 

αναλαμβάνω τθν ευκφνθ για τθν αςφαλι προςζλευςθ και αποχώρθςθ του νθπίου/προνθπίου». 

Πριν τθν τελικι υποβολι τθσ αίτθςθσ (οριςτικοποίθςθ) απαιτείται θ ζγγραφθ ςυναίνεςθ του 

ζτερου γονζα/κθδεμόνα με υπεφκυνθ διλωςθ του. 

Αφοφ λάβετε ενθμζρωςθ από το Νθπιαγωγείο κα κατακζςετε δια ηϊςθσ και ζπειτα από 

τθλεφωνικό ραντεβοφ, τθρϊντασ όλα τα προβλεπόμενα μζτρα προςταςίασ , ςυμπλθρωμζνο από 

παιδίατρο: 

Α) Σο ατομικό δελτίο υγείασ μακθτι (ΑΔΤΜ) 

Β) Σο βιβλιάριο εμβολίων του παιδιοφ ςασ. 

Γ) ε περίπτωςθ μακθτών με αναπθρία ι/και εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ, προςκομίηετε βεβαίωςθ από 

ιατροπαιδαγωγικό κζντρο ι άλλθ αρμόδια δθμόςια υπθρεςία (ΚΕΤ). 

 

Ώρεσ επικοινωνίασ: 12.15μ.μ- 14.00μμ 

Σθλ. Νθπιαγωγείου: 2681042848- 41866 

 

 

 


