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ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΓΕΝΝΗΜΕΝΑ ΤΟ 2016 ΕΓΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΩΣ ΠΡΟΝΗΠΙΑ ΚΑΙ 

ΟΣΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ 2015 ΩΣ ΝΗΠΙΑ, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας 

Διοίκησης (gov.gr) με υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής, την οποία 

υποβάλλουν οι γονείς/κηδεμόνες των νηπίων/προνηπίων για το νηπιαγωγείο 

που ανήκουν,βάσει της διεύθυνσης κατοικίας τους και σύμφωνα με τα όρια της 

σχολικής περιφέρειας . 

ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 15 ΜΑΪΟΥ ΜΕ 30 ΜΑΪΟΥ 

Τα βήματα είναι τα ακόλουθα: 

 Οι γονείς/κηδεμόνες, εισέρχονται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη gov.gr  

χρησιμοποιώντα τους κωδικούς taxisnet και πηγαίνετε στην Πρώτη 

εγγραφή(https://proti-eggrafi.services.gov.gr/) 

 Επιλέγουν το νηπιαγωγείο όπου 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.  

  Συμπληρώνουν τα στοιχεία που τους ζητάει.(Συνήθως επιλέγουν απλά το 

παιδί που θέλουν να εγγράψουν και τα στοιχεία είναι περασμένα) 

 Αναρτάτε σε ψηφιακή μορφή αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας(ΔΕΗ, ΟΤΕ, 

μισθωτήριο ακινητου κτλ)  

ΤΑ ΠΡΟΝΗΠΙΑ ΠΡΟΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΝΗΠΙΑ 

ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ. 

https://www.gov.gr/
https://proti-eggrafi.services.gov.gr/
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 Συμπληρώνετε τα στοιχεία των συνοδών και επιλέγετε την δήλωση ότι 

«Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή 

προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου». 

 Γίνεται η οριστικοποίηση της αίτησης .ΠΡΟΣΟΧΗ πριν γίνει η 

οριστικοποίηση θα σας ενημερώσει ποια δικαιολογητικά θα πρέπει να 

φέρετε στο σχολείο. 

  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 . 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΕΡΕΤΕ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ: 

 Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή/τριας(ΑΔΥΜ) 

 Το βιβλιάριο υγείας του μαθητή/τριας  

 Υπεύθυνη δήλωση αν υπάρχουν παιδιά που φοιτούν στο ίδιο σχολείο(μονο 

εαν υπαρχουν) 

 Αίτηση εγγραφής και τα δικαιολογητικά ΜΟΝΟ ΕΑΝ επιθυμείτε ΟΛΟΗΜΕΡΟ 

ΤΜΗΜΑ 

 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. 

http://www.3ype.gr/uploads/nea/adym/15-16/atomikodeltio.pdf
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 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.(Μόνο εάν υπάρχουν) 

Σε περιπτώσεις γονέων/κηδεμόνων που αδυνατούν να κάνουν χρήση της 

ηλεκτρονικής υπηρεσίας η αίτηση μπορεί να υποβληθεί με παρουσία στο 

νηπιαγωγείο. 

 

 

ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΡΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΕΜΠΤΗ 10:00-12:00 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2244043710 

 

ΚΑΛΟ ΘΑ ΗΤΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΣΥΝΩΣΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΑ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙΤΕ ΠΡΩΤΑ ΜΕ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ. 

  

 

 

Με εκτίμηση η Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου 

Δέτση Χαρά 


