ΕΓΓΡΑΦΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ ΑΓΙΟΤ ΠΡΟΚΟΠΙΟΤ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ
«Εγγραφζσ μακθτϊν/τριϊν ςτα Νθπιαγωγεία για το ςχολικό ζτοσ
2021-2022»
Λαμβάνοντασ υπόψθ τθν περ. α τθσ παρ. 4 του άρκρου 6, του ΠΔ 79/2017 (Α 109)
όπωσ τροποποιικθκε με τθν παρ. 1 του άρκρου 44 του ν. 4777/2021 (Α 25) οι
αιτιςεισ εγγραφϊν ςτα δθμόςια Νθπιαγωγεία Γενικισ Παιδείασ, για το ςχολικό ζτοσ
2021-2022 κα πραγματοποιθκοφν από 1 ζωσ 20 Μαρτίου 2021.
Εγγραφζσ μετά τθν 20θ Μαρτίου κεωροφνται εκπρόκεςμεσ και χρειάηονται τθν
ζγκριςθ του/τθσ Διευκυντι/τριασ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, όπωσ τοφτο ορίηεται
ςτθν παρ. 6 του άρκρου του ωσ άνω ΠΔ.
Η υποβολι των αιτιςεων-Υπεφκυνων Δθλϊςεων εγγραφϊν τθσ περ. α τθσ παρ. 4
μπορεί να γίνεται και με θλεκτρονικά μζςα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν διάταξθ
4Α του άρκρου 6 του ΠΔ79/2017 (Α 109).
Συγκεκριμζνα οι αιτιςεισ εγγραφϊν ςτα δθμόςια Νθπιαγωγεία Γενικισ Παιδείασ,
από το ςχολικό ζτοσ 2020-2021 και εφεξισ, γίνονται μζςω θλεκτρονικισ εφαρμογισ
με Ηλεκτρονικι Αίτθςθ Εγγραφισ, ςφμφωνα με το άρκρο 1, τθσ υπ’ αρ. πρωτ.
53128/Δ1/2020 (Β 1767) ΚΥΑ των Υπουργϊν Παιδείασ και Θρθςκευμάτων και
Επικρατείασ αρμόδιο για κζματα Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ.
Τθν Ηλεκτρονικι Αίτθςθ Εγγραφισ υποβάλλουν οι γονείσ/κθδεμόνεσ για το
Νθπιαγωγείο που ανικει το νιπιο-προνιπιο, βάςει τθσ διεφκυνςθσ κατοικίασ τουσ
ςφμφωνα με τα όρια τθσ ςχολικισ περιφζρειασ του Νθπιαγωγείου, μζςω τθσ
θλεκτρονικισ πλατφόρμασ του Υπουργείου Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ ςτθν
θλεκτρονικι διεφκυνςθ: https://proti-eggrafi.services.gov.gr/ Στα Νθπιαγωγεία, για
το ςχολικό ζτοσ 2021-2022, κα φοιτιςουν μακθτζσ/τριεσ που ζχουν ςυμπλθρϊςει
τθ νόμιμθ θλικία εγγραφισ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτισ ςχετικζσ διατάξεισ του άρκρου
34 του ν. 4704/2020 (Α 133). Σφμφωνα με αυτζσ, ςτα Νθπιαγωγεία εγγράφονται
μακθτζσ/τριεσ που τθν 31θ Δεκεμβρίου του ζτουσ εγγραφισ ςυμπλθρϊνουν τθν
θλικία των τεςςάρων (4) ετϊν. Συγκεκριμζνα, εγγράφονται ςτα Νθπιαγωγεία για το

ςχολικό ζτοσ 2021-22, μακθτζσ/τριεσ γεννθμζνοι/εσ το 2016 και το 2017 και τα
Νθπιαγωγεία υποχρεοφνται να δεχτοφν όλεσ τισ αιτιςεισ νθπίων και προνθπί ων που
ζχουν γεννθκεί αυτά τα ζτθ.
Από το ςχολικό ζτοσ 2021-2022, ςφμφωνα με τισ προβλζψεισ τθσ παρ. 4 του
άρκρου 3 του νόμου 1566/1985 (Α 167), όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 34
του ν. 4704/2020 (Α 133) θ φοίτθςθ των νθπίων που ςυμπλθρϊνουν θλικία
τεςςάρων (4) ετϊν γίνεται υποχρεωτικι ςε όλουσ τουσ Διμουσ τθσ χϊρασ

Διαδικαςία υποβολισ των θλεκτρονικϊν αιτιςεων
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΕΓΓΡΑΦΗ
ΑΙΣΗΗ ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗ
Σφμφωνα με το άρκρο 2 τθσ υπ’ αρ. πρωτ. 53128/Δ1/2020 (Βϋ 1767) ΚΥΑ των
Υπουργϊν Παιδείασ και Θρθςκευμάτων και Επικρατείασ αρμόδιο για κζματα
Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ για τθν εγγραφι του νθπίου/προνθπίου ο γονζασ/
κθδεμόνασ πρζπει να ακολουκιςει τα εξισ βιματα:
Είςοδοσ ςτθ ςελίδα τθσ εφαρμογισ (https://proti-eggrafi.services.gov.gr/) και
επιλογι του Νθπιαγωγείου ςτο οποίο ανικει ςφμφωνα με τθ διεφκυνςθ κατοικίασ
του.
Χριςθ κωδικϊν: Οι γονείσ/κθδεμόνεσ, κατά τθν είςοδό τουσ ςτθν θλεκτρονικι
Υπθρεςία «Πρϊτθ Εγγραφι» τθσ Ενιαίασ Ψθφιακισ Πφλθσ (gov.gr)
αυκεντικοποιοφνται με τθν χριςθ των κωδικϊν-διαπιςτευτθρίων τθσ Γενικισ
Γραμματείασ Πλθροφοριακϊν Συςτθμάτων Δθμόςιασ Διοίκθςθσ του Υπουργείου
Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ (taxisnet).
υμπλιρωςθ ςτοιχείων επικοινωνίασ: Κατά τθν είςοδό του ςτο ςφςτθμα, ο
γονζασ/κθδεμόνασ ςυμπλθρϊνει τα ςτοιχεία θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου
(προαιρετικά) και κινθτοφ τθλεφϊνου μζςω του οποίου κα ενθμερϊνεται για τθν
πορεία τθσ αίτθςισ του.
Για τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ ο γονζασ/κθδεμόνασ ςυμπλθρϊνει διαδοχικά τα
ακόλουκα:
α) τα ςτοιχεία του νθπίου/προνθπίου για το οποίο αιτείται τθν εγγραφι (παρ. 2
του άρκρου 2 τθσ ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Βϋ 1767). Το ςφςτθμα διαλειτουργεί με το
Μθτρϊο Πολιτϊν και το Πλθροφοριακό Σφςτθμα myschool και παρζχει ςτον
γονζα/κθδεμόνα λίςτα των τζκνων που είναι εγγεγραμμζνα ςτθν οικογενειακι του
μερίδα, τα οποία είναι ςε θλικία εγγραφισ ςτο Νθπιαγωγείο και τα οποία δεν είναι
εγγεγραμμζνα ςε άλλθ ςχολικι μονάδα. Τα ςτοιχεία των τζκνων είναι
ςυμπλθρωμζνα και ο γονζασ/κθδεμόνασ επιλζγει το τζκνο για το οποίο επικυμεί να
υποβάλει αίτθςθ. Σε περίπτωςθ ωςτόςο που για οποιοδιποτε λόγο θ λίςτα δεν
περιλαμβάνει το τζκνο που επικυμεί να εγγράψει, ζχει τθ δυνατότθτα να ειςάγει
μόνοσ του τα ςτοιχεία του νθπίου/προνθπίου και να τεκμθριϊςει 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 του, τθν οποία τεκμθριϊνει 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) το ονοματεπϊνυμο άλλου/λων τζκνου/ων, που φοιτά/τοφν ςτθν ίδια ι ςε
ςυςτεγαηόμενθ ςχολικι μονάδα, εφόςον υπάρχει/χουν και για το/τα οποίο/α κα
χρειαςτεί να προςκομίςει Βεβαίωςθ Φοίτθςθσ από τον Διευκυντι/ντρια τθσ
ςυςτεγαηόμενθσ ςχολικισ μονάδασ.
δ) εάν επικυμεί τθ φοίτθςθ του νθπίου/προνθπίου ςτο Προαιρετικό Ολοιμερο
πρόγραμμα ι/και ςτο Σμιμα Πρόωρθσ Τποδοχισ,
ε) τα ςτοιχεία των ςυνοδϊν των νθπίων/προνθπίων κατά τθν προςζλευςθ και
αποχϊρθςθ τουσ από τθ ςχολικι μονάδα και
ςτ) επιλζγει τθ διλωςθ: «Υποβάλλοντασ αυτι τθν αίτθςθ, αναλαμβάνω τθν ευκφνθ
για τθν αςφαλι προςζλευςθ και αποχϊρθςθ του νθπίου/προνθπίου».
Ιδιαίτερθ προςοχι κα πρζπει να δοκεί ςτο ότι τα δικαιολογθτικά για τα (γ) και (δ)
προςκομίηονται ςτθ ςχολικι μονάδα εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ που ορίηει
ο Προϊςτάμενοσ/νθ-Διευκυντισ/ντρια του Νθπιαγωγείου.
Πριν τθν οριςτικι υποβολι τθσ αίτθςθσ, (παρ 3 του άρκρου 2 τθσ ΚΥΑ
53128/Δ1/2020 (Βϋ 1767) ο γονζασ/κθδεμόνασ ενθμερϊνεται από τθν θλεκτρονικι
υπθρεςία «Πρϊτθ Εγγραφι» τθσ Ενιαίασ Ψθφιακισ Πφλθσ (gov.gr) για τα
παραςτατικά που κα απαιτθκεί να προςκομίςει κατά τθν επίςκεψι του ςτθ ςχολικι
μονάδα. Σε αυτά τα παραςτατικά, πζρα από τα (γ) και (δ) εφόςον τα ζχει αιτθκεί,
περιλαμβάνονται τα:
η) Ατομικό Δελτίο Τγείασ Μακθτι, ςφμφωνα με τθ με αρ. πρωτ.
Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκφκλιο (Α.Δ.Υ.Μ.)
θ) Βιβλιάριο Εμβολίων, του μακθτι/τριασ, ι προςκόμιςθ άλλου ςτοιχείου, από το
οποίο αποδεικνφεται ότι ζγιναν τα εμβόλια που προβλζπονται και είναι ενταγμζνα
ςτο Εκνικό Πρόγραμμα Εμβολιαςμϊν. (παρ. 4, του άρκρου 6 του Π.Δ 79/2017 (Α
109), όπωσ τροποποιικθκε με τθν παρ. 4 α του άρκρου 44 του νόμου
4777/2021(Α25).
κ) Βεβαίωςθ από ΚΕΤ, ι δθμόςιο ιατροπαιδαγωγικό κζντρο ι άλλθ αρμόδια
δθμόςια υπθρεςία, εφόςον υπάρχει, ςε περιπτϊςεισ μακθτϊν/τριϊν με αναπθρία
ι ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ.
Επιςθμαίνεται ότι θ γνωμάτευςθ αυτι δεν αποτελεί προχπόκεςθ εγγραφισ του
μακθτι/τριασ ςτο Νθπιαγωγείο, διευκολφνει όμωσ τθν οργάνωςθ για τθν
υποςτιριξθ μακθτϊν με ΕΕΑ.
Πριν τθν τελικι υποβολι τθσ αίτθςθσ, απαιτείται θ ζγγραφθ ςυναίνεςθ του ζτερου
γονζα/κθδεμόνα με υπεφκυνθ διλωςθ του.

Μετά τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ, (παρ 5 του άρκρου 2 τθσ ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Βϋ
1767) ο γονζασ/κθδεμόνασ λαμβάνει ενθμερϊςεισ ςτο κινθτό τθλζφωνο που ζχει
δθλϊςει κατά τθν θλεκτρονικι υποβολι τθσ αίτθςισ του για τθν πορεία τθσ.
Εφόςον απαιτθκοφν διορκϊςεισ, θ αίτθςι του επιςτρζφεται ςτον ίδιο από το

Νθπιαγωγείο, προκειμζνου να τισ πραγματοποιιςει. Ζπειτα από τισ ςχετικζσ
διορκϊςεισ, θ αίτθςθ γίνεται «αποδεκτι».
θμειϊνεται ότι θ «αποδοχι» τθσ αίτθςθσ δεν ςυνεπάγεται απαραίτθτα φοίτθςθ
του νθπίου ςτθ δθλωκείςα ςχολικι μονάδα.

ΕΓΓΡΑΦΕ ΣΟ ΠΡΟΑΙΡΕΣΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΟ ΣΜΗΜΑ
ΠΡΟΩΡΗ ΤΠΟΔΟΧΗ
Στο Προαιρετικό Ολοιμερο Πρόγραμμα και ςτο Τμιμα Πρόωρθσ Υποδοχισ των
Νθπιαγωγείων του Ενιαίου Τφπου Ολοιμερου Νθπιαγωγείου εγγράφονται οι
μακθτζσ/τριεσ κατόπιν ςχετικισ αίτθςθσδιλωςθσ των γονζων/κθδεμόνων τουσ. Οι
Διευκυντζσ/ριεσ και οι Προϊςτάμενοι/εσ των Νθπιαγωγείων κάνουν δεκτζσ όλεσ
ανεξαιρζτωσ τισ αιτιςεισ των γονζων/κθδεμόνων για φοίτθςθ των μακθτϊν/τριϊν
ςτο Προαιρετικό Ολοιμερο Πρόγραμμα χωρίσ προχποκζςεισ, ςφμφωνα με όςα
ορίηονται ςτθ με αρικ. πρωτ. Φ7/124668/ΦΔ/Δ1/18-9-2020, ςχετικι εγκφκλιο του
ΥΠΑΙΘ.
Προχποκζςεισ ςυμμετοχισ μακθτϊν 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 αποχϊρθςθ των μακθτϊν/τριϊν του Προαιρετικοφ Ολοιμερου Προγράμματοσ
πραγματοποιείται ςτισ 16:00 ςφμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Ενιαίου
Τφπου Ολοιμερου Νθπιαγωγείου.
Πρόωρθ αποχϊρθςθ νθπίων/προνθπίων από το Ολοιμερο Πρόγραμμα δεν
προβλζπεται.
Τα όρια τθσ ςχολικισ περιφζρειασ του ςχολείου, είναι: Αγριλίτςα, Άγιοσ
Προκόπιοσ, Αεροδρόμιο και τακζϊκα
Σθλζφωνο επικοινωνίασςχολείου:2751021425-6945675519
Mail ςχολείου:mail@nip-ag-prokop.arg.sch.gr
Ώρεσ επικοινωνίασ για εγγραφζσ :16.10π.μ. ζωσ 18.00μ.μ. μζςω τθλ. ραντεβοφ

