
  ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ  
ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2022-2023 

Οι  εγγραφές  στο  νηπιαγωγείο  για τη σχολική χρονιά 2021-2022 θα  
πραγματοποιηθούν  από  1-3-20222  έως  20-3-2022. Εγγραφές μετά την 
20η Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση της 
Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου. 
Στο  νηπιαγωγείο  φέτος  εγγράφονται παιδιά  που  έχουν  γεννηθεί  το  
2017 (νήπια)  και  το  2018 (προνήπια). 

Στο Μποβολέτειο 3ο Νηπιαγωγείο Μύρινας εγγράφονται οι 
μαθητές που κατοικούν στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς: 
Σωκράτους – Μακεδονίας – Παύλου Μελά –Φιλίππου- Πύρρου- Π. 
Κουντουριώτη – Ρηχά Νερά, τις περιοχές Ανδρώνι κι Αμυγδαλιές, την 
Επαρχιακή οδό Μύρινας – Κορνού , τα ΣΟΕΠΟΠ Ταξιαρχίας, τον Κορνό 
και τα ΣΟΜΥ Κορνού (Ψύλλοι, Στρ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ)  
Κάθε μαθητής  εγγράφεται αποκλειστικά και μόνο στο Νηπιαγωγείο 
που ανήκει με βάση τη διεύθυνση κατοικίας του.  
Διαδικασία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων εγγραφής 
1. Οι γονείς/κηδεμόνες, κατά την είσοδό τους στην ηλεκτρονική 
Υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) 
αυθεντικοποιούνται με την χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της 
Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης 
του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).  
2. Στη συνέχεια οι γονείς/κηδεμόνες επιλέγουν το νηπιαγωγείο στο 
οποίο ανήκει το νήπιο/προνήπιο ανάλογα με τη διεύθυνση κατοικίας 
τους και συμπληρώνουν τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
(προαιρετικά) καθώς και τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου μέσω 
του οποίου θα ενημερώνονται για την πορεία της αίτησής τους.  
Για την υποβολή της αίτησης οι γονείς/κηδεμόνες συμπληρώνουν τα 
ακόλουθα στοιχεία:  
α) Τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου για το οποίο αιτούνται την 
εγγραφή, και συγκεκριμένα (α) όνομα, (β) πατρώνυμο, (γ) μητρώνυμο, 
(δ) ημερομηνία γέννησης.  
Η ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής 
Πύλης (gov.gr) διαλειτουργεί με τα πληροφοριακά συστήματα 
«Μητρώο Πολιτών» και «myschool» και παρέχει στους 
γονείς/κηδεμόνες κατάλογο των τέκνων που είναι εγγεγραμμένα στην 
οικογενειακή τους μερίδα, τα οποία είναι σε ηλικία εγγραφής στο 
νηπιαγωγείο και τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένα σε άλλη σχολική 
μονάδα. Τα στοιχεία των τέκνων είναι συμπληρωμένα και οι 
γονείς/κηδεμόνες επιλέγουν το τέκνο/τα τέκνα για το/τα οποίο/α 



επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση. Αν για οποιοδήποτε λόγο ο 
κατάλογος δεν περιλαμβάνει το τέκνο που επιθυμούν να εγγράψουν, 
έχουν τη δυνατότητα να εισάγουν μόνοι τους τα ως άνω στοιχεία του 
νηπίου/ προνηπίου και να τεκμηριώσουν τη σχέση κηδεμονίας, είτε με 
δικαστική απόφαση επιμέλειας είτε με ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης 
επιμέλειας, με ανάρτηση σχετικού αποδεικτικού σε ψηφιακή μορφή.  
β) Τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας τους (οδός- αριθμός-δήμος-
ταχυδρομικός κώδικας), την οποία τεκμηριώνουν αναρτώντας σε 
ψηφιακή μορφή εγγράφου σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό 
Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Δ.Ε.Κ.Ο.), μισθωτήριο 
συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να 
προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας. 
 γ) Τα στοιχεία άλλων τέκνων που φοιτούν στην ίδια ή σε 
συστεγαζόμενη σχολική μονάδα εφόσον υπάρχουν.  
δ) Αν επιθυμούν 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 προς και από τη σχολική μονάδα, ενώ 
παράλληλα επιλέγουν τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, 
αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση 
του νηπίου/προνηπίου».  
Τα δικαιολογητικά για τις περιπτώσεις γ’ και δ’ προσκομίζονται στη 
σχολική μονάδα εντός της προθεσμίας που ορίζει ο/η Διευθυντής/τρια 
ή ο/η Προϊστάμενος/νη του νηπιαγωγείου.  
Για το 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΥΡΙΝΑΣ: 
(13.00-14.30, τις εργάσιμες μέρες, από 01-03-2022 έως 18-03-2022) 
3. Πριν την οριστική υποβολή της αίτησης, οι γονείς/κηδεμόνες 
ενημερώνονται από την ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της 
Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) για τα παραστατικά που απαιτείται να 
προσκομίσουν με επίσκεψή τους στη σχολική μονάδα. Σε αυτά τα 
παραστατικά, πέρα από τα δικαιολογητικά που αφορούν τις 
περιπτώσεις γ’ και δ’ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, 
περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:  
α) η αίτηση εγγραφής και τα δικαιολογητικά για το προαιρετικό 
ολοήμερο πρόγραμμα ή/και το τμήμα πρόωρης υποδοχής καθώς και  
β) το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή/τριας, (συμπληρώνεται από τον -
την Παιδίατρο του παιδιού) 
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.Δ.Α.Σ.Υ) ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη 
αρμόδια δημόσια υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, σε περίπτωση 
μαθητή/τριας με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 
4. Πριν την τελική υποβολή της αίτησης, ο χρήστης δηλώνει υπεύθυνα 
ότι ασκεί τη γονική επιμέλεια του τέκνου του οποίου αιτείται εγγραφή, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.  
Πριν την τελική υποβολή της αίτησης, απαιτείται η έγγραφη συναίνεση 
του έτερου γονέα/κηδεμόνα με υπεύθυνη δήλωση του. 
5. Μετά την υποβολή της αίτησης, οι γονείς/κηδεμόνες λαμβάνουν 
ενημερώσεις στο κινητό τηλέφωνο που έχουν δηλώσει κατά την 
ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής τους για την πορεία της. Εφόσον 
απαιτηθούν διορθώσεις, η αίτησή τους επιστρέφεται από το 
νηπιαγωγείο στους γονείς/κηδεμόνες προκειμένου να γίνουν οι 
διορθώσεις και να ολοκληρωθεί η υποβολή της μέσω της ηλεκτρονικής 
υπηρεσίας «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr). 
Έπειτα από τις σχετικές διορθώσεις, η αίτηση γίνεται αποδεκτή. 
Σε περιπτώσεις γονέων/κηδεμόνων που αδυνατούν να κάνουν χρήση 
της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής 
Πύλης (gov.gr), η αίτηση μπορεί να υποβληθεί με παρουσία στο 
νηπιαγωγείο. 
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΩΡΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ 
Στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα και στο Τμήμα Πρόωρης 
Υποδοχής των Νηπιαγωγείων του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου 
Νηπιαγωγείου εγγράφονται οι μαθητές/τριες κατόπιν σχετικής αίτησης-
δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους χωρίς προϋποθέσεις (είτε είναι 
εργαζόμενοι, είτε όχι οι γονείς). 
 Στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής (7:45-8:30) δικαίωμα συμμετοχής 
έχουν νήπια/προνήπια τα οποία : 
1.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. 
 4. Η αποχώρηση των μαθητών/τριών του Προαιρετικού Ολοήμερου 
Προγράμματος πραγματοποιείται στις 16:00 σύμφωνα με το Ωρολόγιο 
Πρόγραμμα του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου. Πρόωρη 
αποχώρηση νηπίων/προνηπίων από το Ολοήμερο Πρόγραμμα δεν 
προβλέπεται. 



 
Σημειώνεται ότι η «αποδοχή» της αίτησης δεν συνεπάγεται 
απαραίτητα φοίτηση του νηπίου στη δηλωθείσα σχολική μονάδα. 
 Η σχολική μονάδα φοίτησης του νηπίου/προνηπίου θα καθοριστεί 
μετά το πέρας της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων και αφού η 
αρμόδια Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατανείμει τις 
αιτήσεις σύμφωνα με τις διαθέσιμες θέσεις κάθε Νηπιαγωγείου.  
Η ανωτέρω διαδικασία ολοκληρώνεται μέχρι τη 10η Απριλίου. 
Για περαιτέρω πληροφορίες, διευκρινίσεις και ραντεβού μπορείτε να 
καλείτε στα τηλέφωνα:  
2254026012 (σχολείου)       και    6936935173 (Διευθύντριας) 
13.00-14.30, τις εργάσιμες μέρες, από 01-03-2022 έως 18-03-2022) 
 
 
 Η Διευθύντρια 
 
 
 
 
 Μαρίνα Ράλλη 
  


