
 
 

 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023 

 

Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές για το σχολικό έτος 2022-23 

πραγματοποιούνται από 1 έως 20 Μαρτίου του 2022. Οι μαθητές που θα 

φοιτήσουν είναι όσοι έχουν γεννηθεί τα έτη 2017 και 2018. Για τους μαθητές 

(προνήπια) που είναι ήδη εγγεγραμμένοι δεν χρειάζεται καμία διαδικασία από 

τους γονείς διότι επανεγγράφονται αυτεπάγγελτα από το νηπιαγωγείο. 

Η εγγραφή υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα https://proti-

eggrafi.services.gov.gr/  με τα παρακάτω βήματα: 

         Επιλογή του Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη 

διεύθυνση κατοικίας του. 

         Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό του στο 

σύστημα, ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου  και κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου θα 

ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του. 

         Συμπλήρωση των  στοιχείων του νηπίου/προνηπίου για το οποίο 

αιτούνται την εγγραφή 

         Την καταχώριση διεύθυνση μόνιμης κατοικίας τους, την οποία 

τεκμηριώνουν αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή εγγράφου σχετικό 

αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο 

δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η 

διεύθυνση κατοικίας, 

         Την καταχώριση στοιχείων άλλου/ων τέκνου/ων, που φοιτά/ούν στην 

ίδια ή σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα, εφόσον υπάρχει/χουν και για 

το/τα οποίο/α θα χρειαστεί να προσκομίσει Βεβαίωση Φοίτησης από 

τον/την Διευθυντή/τρια της συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας. 

         Την επιλογή εάν επιθυμούν τη φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο 

Προαιρετικό Ολοήμερο πρόγραμμα ή/και στο Τμήμα Πρόωρης 

Υποδοχής 

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


         Την συμπλήρωση των στοιχείων  των συνοδών των 

νηπίων/προνηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους 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». 

Επισημαίνεται ότι το βιβλιάριο υγείας και το Ατομικό Δελτίο Υγείας 

Μαθητή (το οποίο θα παραλάβουν από το σχολείο και θα συμπληρωθεί 

από τον παιδίατρο) είναι απαραίτητο να τα προσκομίσουν στο σχολείο 

έως τις 21/6/2022 

To ΑΔΥΜ μπορείτε να το κατεβάσετε και από ΕΔΩ 

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα ηλεκτρονικής εγγραφής 

παραλαμβάνετε τα έγγραφα από το νηπιαγωγείο τις προκαθορισμένες ώρες 

(δείτε στο τέλος του εγγράφου), τα συμπληρώνετε εκτός σχολείου (προς 

αποφυγή συνωστισμού λόγω υγειονομικών συνθηκών) και τα καταθέτετε στο 

σχολείο το αργότερο έως τις 19/3/22 ώστε να καταχωρηθούν έγκαιρα στο 

σύστημα από την προϊσταμένη. Η προϊσταμένη πραγματοποιεί την ηλεκτρονική 

εγγραφή με τα στοιχεία που έχετε συμπληρώσει. 

Είμαστε στη διάθεσή σας καθημερινά για οποιαδήποτε απορία και πληροφορία 

κατά τις ώρες 12:10-13:00. 

Τηλέφωνο:23820 99360 

Περιμένουμε με χαρά τους νέους μας μαθητές! 

https://grafis.sch.gr/index.php/s/bbNXRvrkiA6eDSP

