
ΝΗΠΙΑΓΩΓΓΙΟ ΜΓΟΠΟΣΑΜΟΤ 

Πιενμθμνίεξ: Νμύζε Παναζθεοή 

Σειέθωκμ επηθμηκωκίαξ: 2684041052 

Mail επηθμηκωκίαξ: mail@nip-mesop.pre.sch.gr 

Γπηθμηκωκία: Όιεξ ηηξ ενγάζημεξ εμένεξ από ηηξ 13.10μ.μ. έωξ ηηξ 14.00 μ.μ ζημ γναθείμ 

ηεξ Πνμϊζηαμέκεξ ημο Νεπηαγωγείμο 

Οη εγγναθέξ ανπίδμοκ από 1 έωξ 20 Μανηίμο. 

αξ ζηέικω μδεγίεξ εάκ ζέιεηε κα θάκεηε μόκμη ζαξ ηεκ ειεθηνμκηθή αίηεζε εγγναθήξ, εάκ 

δεκ μπμνείηε πνέπεη κα ένζεηε ζημ Νεπηαγωγείμ μεηά από ηειεθωκηθό νακηεβμύ, θαη πνέπεη 

κα έπεηε μαδί ζαξ: 

 

 Έκακ ιμγανηαζμό ηεξ ΔΓΗ ζημ όκμμά ζαξ θαη ακ δεκ έπμοκ ηεκ πνώηε ζειίδα ηεξ 

θμνμιμγηθήξ ζαξ δήιωζεξ ζηεκ μπμία θαίκεηαη μ ηόπμξ μόκημεξ θαημηθίαξ ζαξ 

 Σμ ΑΦΜ 

 Σμ βηβιηάνημ ογείαξ ημο παηδημύ ζαξ 

 Σεκ ηαοηόηεηά ζαξ 

 

ηεκ ζοκέπεηα ζαξ ζηέικω μδεγίεξ ζηεκ πενίπηωζε πμο ζέιεηε κα θάκεηε μόκμη ζαξ ηεκ 

ειεθηνμκηθή εγγναθή. 

 
Ο γμκέαξ/ θεδεμόκαξ πνέπεη κα αθμιμοζήζεη ηα ελήξ βήμαηα:  

 Γίζμδμξ ζηε ζειίδα ηεξ εθανμμγήξ (https://proti-eggrafi.services.gov.gr/) θαη επηιμγή ημο 

Νεπηαγωγείμο ζημ μπμίμ ακήθεη ζύμθςκα με ηε δηεύζοκζε θαημηθίαξ ημο. 

 Υνήζε θωδηθώκ: Οη γμκείξ/θεδεμόκεξ, θαηά ηεκ είζμδό ημοξ ζηεκ ειεθηνμκηθή Υπενεζία «Πνώηε 

Γγγναθή» ηεξ Γκηαίαξ Ψεθηαθήξ Πύιεξ (gov.gr) αοζεκηηθμπμημύκηαη με ηεκ πνήζε ηςκ θςδηθώκ-

δηαπηζηεοηενίςκ ηεξ Γεκηθήξ Γναμμαηείαξ Πιενμθμνηαθώκ Σοζηεμάηςκ Δεμόζηαξ Δημίθεζεξ ημο 

Υπμονγείμο Ψεθηαθήξ Δηαθοβένκεζεξ (taxisnet). 

 ομπιήνωζε ζημηπείωκ επηθμηκωκίαξ: Καηά ηεκ είζμδό ημο ζημ ζύζηεμα, μ γμκέαξ/θεδεμόκαξ 

ζομπιενώκεη ηα ζημηπεία ειεθηνμκηθμύ ηαποδνμμείμο (πνμαηνεηηθά) θαη θηκεημύ ηειεθώκμο μέζς 

ημο μπμίμο ζα εκεμενώκεηαη γηα ηεκ πμνεία ηεξ αίηεζήξ ημο.   

Γηα ηεκ οπμβμιή ηεξ αίηεζεξ μ γμκέαξ  ζομπιενώκεη δηαδμπηθά ηα αθόιμοζα:  

α) ηα ζημηπεία ημο κεπίμο/πνμκεπίμο γηα ημ μπμίμ αηηείηαη ηεκ εγγναθή ,  ηα ζημηπεία ηςκ ηέθκςκ είκαη 

ζομπιενςμέκα θαη μ γμκέαξ  επηιέγεη ημ ηέθκμ γηα ημ μπμίμ επηζομεί κα οπμβάιεη αίηεζε. Σε πενίπηςζε 

ςζηόζμ πμο γηα μπμημδήπμηε ιόγμ ε ιίζηα δεκ πενηιαμβάκεη ημ ηέθκμ πμο επηζομεί κα εγγνάρεη, έπεη ηε 

δοκαηόηεηα κα εηζάγεη μόκμξ ημο ηα ζημηπεία ημο κεπίμο/πνμκεπίμο θαη κα ηεθμενηώζεη ηε ζπέζε 

θεδεμμκίαξ, είηε με δηθαζηηθή απόθαζε επημέιεηαξ είηε με ηδηςηηθό ζομθςκεηηθό νύζμηζεξ επημέιεηαξ, με 

ακάνηεζε ζπεηηθμύ απμδεηθηηθμύ ζε ρεθηαθή μμνθή,  

β) ηε δηεύζοκζε μόκημεξ θαημηθίαξ ημο, ηεκ μπμία ηεθμενηώκεη ακανηώκηαξ ζε ρεθηαθή μμνθή εγγνάθμο 

ζπεηηθό απμδεηθηηθό, όπςξ ιμγανηαζμό ΔΓΚΟ, μηζζςηήνημ ζομβόιαημ, ή άιιμ δεμόζημ πνόζθαημ έγγναθμ 

από ημ μπμίμ κα πνμθύπηεη νεηά ε δηεύζοκζε θαημηθίαξ,  



γ) ημ μκμμαηεπώκομμ άιιμο/ιωκ ηέθκμο/ωκ, πμο θμηηά/ημύκ ζηεκ ίδηα ή ζε ζοζηεγαδόμεκε ζπμιηθή 

μμκάδα, εθόζμκ οπάνπεη/πμοκ θαη γηα ημ/ηα μπμίμ/α ζα πνεηαζηεί κα πνμζθμμίζεη Βεβαίςζε Φμίηεζεξ από 

ημκ Δηεοζοκηή/κηνηα ηεξ ζοζηεγαδόμεκεξ ζπμιηθήξ μμκάδαξ.  

δ) εάκ επηζομεί ηε θμίηεζε ημο κεπίμο/πνμκεπίμο ζημ Πνμαηνεηηθό Οιμήμενμ πνόγναμμα ή/θαη ζημ 

Τμήμα Πνόςνεξ Υπμδμπήξ,  

ε) ηα ζημηπεία ηωκ ζοκμδώκ ηςκ κεπίςκ/πνμκεπίςκ θαηά ηεκ πνμζέιεοζε θαη απμπώνεζε ημοξ από ηε 

ζπμιηθή μμκάδα θαη  

ζη) επηιέγεη ηε δήιωζε: «Τπμβάιιμκηαξ αοηή ηεκ αίηεζε, ακαιαμβάκω ηεκ εοζύκε γηα ηεκ αζθαιή 

πνμζέιεοζε θαη απμπώνεζε ημο κεπίμο/πνμκεπίμο».  

Ιδηαίηενε πνμζμπή ζα πνέπεη κα δμζεί ζημ όηη ηα δηθαημιμγεηηθά γηα ηα (γ) θαη (δ) πνμζθμμίδμκηαη 

ζηε ζπμιηθή μμκάδα εκηόξ ημο πνμκηθμύ δηαζηήμαημξ πμο μνίδεη μ Πνμϊζηάμεκμξ/κε-Δηεοζοκηήξ/κηνηα 

ημο Νεπηαγωγείμο.  

 Πνηκ ηεκ μνηζηηθή οπμβμιή ηεξ αίηεζεξ, (παν 3 ημο άνζνμο 2 ηεξ ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767) μ 

γμκέαξ/θεδεμόκαξ εκεμενώκεηαη από ηεκ ειεθηνμκηθή οπενεζία «Πνώηε Γγγναθή» ηεξ Γκηαίαξ Ψεθηαθήξ 

Πύιεξ (gov.gr) γηα ηα παναζηαηηθά πμο ζα απαηηεζεί κα πνμζθμμίζεη θαηά ηεκ επίζθερή ημο ζηε ζπμιηθή 

μμκάδα. Σε αοηά ηα παναζηαηηθά, πένα από ηα (γ) θαη (δ) εθόζμκ ηα έπεη αηηεζεί, πενηιαμβάκμκηαη ηα:  

δ) Αημμηθό Δειηίμ Τγείαξ Μαζεηή,  (Α.Δ.Υ.Μ.)   

ε) Βηβιηάνημ Γμβμιίωκ, ημο μαζεηή/ηνηαξ, ή πνμζθόμηζε άιιμο ζημηπείμο, ζημ μπμίμ θαίκεηαη όηη έγηκακ ηα 

πνμβιεπόμεκα εμβόιηα. 

ζ) Βεβαίωζε από ΚΓΤ, ή δεμόζημ ηαηνμπαηδαγςγηθό θέκηνμ ή άιιε ανμόδηα δεμόζηα οπενεζία, εθόζμκ 

οπάνπεη, ζε πενηπηώζεηξ μαζεηώκ/ηνηώκ με ακαπενία ή εηδηθέξ εθπαηδεοηηθέξ ακάγθεξ 

Πνηκ ηεκ ηειηθή οπμβμιή ηεξ αίηεζεξ, μ πνήζηεξ δειώκεη οπεύζοκα όηη αζθεί ηε γμκηθή επημέιεηα ημο 

ηέθκμο πμο αηηείηαη εγγναθή, ζύμθωκα με ηηξ δηαηάλεηξ ημο Αζηηθμύ Κώδηθα.   

Μεηά ηεκ οπμβμιή ηεξ αίηεζεξ, (παν 5 ημο άνζνμο 2 ηεξ ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767) μ 

γμκέαξ/θεδεμόκαξ ιαμβάκεη εκεμενώζεηξ ζημ θηκεηό ηειέθςκμ πμο έπεη δειώζεη θαηά ηεκ ειεθηνμκηθή 

οπμβμιή ηεξ αίηεζήξ ημο γηα ηεκ πμνεία ηεξ. Γθόζμκ απαηηεζμύκ δημνζώζεηξ, ε αίηεζή ημο επηζηνέθεηαη 

ζημκ ίδημ από ημ Νεπηαγςγείμ, πνμθεημέκμο κα ηηξ πναγμαημπμηήζεη. Έπεηηα από ηηξ ζπεηηθέξ δημνζώζεηξ, 

ε αίηεζε γίκεηαη «απμδεθηή».  

Σεμεηώκεηαη όηη ε «απμδμπή» ηεξ αίηεζεξ δεκ ζοκεπάγεηαη απαναίηεηα θμίηεζε ημο κεπίμο ζηε 

δειωζείζα ζπμιηθή μμκάδα.  

Σε πενηπηώζεηξ γμκέςκ/θεδεμόκςκ πμο αδοκαημύκ κα θάκμοκ πνήζε ηεξ ειεθηνμκηθήξ οπενεζίαξ, ε 

αίηεζε μπμνεί κα γίκεη με αοημπνόζωπε πανμοζία ζημ Νεπηαγωγείμ (παν 7 ημο άνζνμο 2 ηεξ ΚΥΑ 

53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767). Γηα ημκ ζθμπό αοηό μ/ε Δηεοζοκηήξ/κηνηα ή Πνμσζηάμεκμξ/κε ημο 

κεπηαγςγείμο εηζένπεηαη ζηεκ ειεθηνμκηθή οπενεζία «Πνώηε Γγγναθή» ηεξ Γκηαίαξ Ψεθηαθήξ Πύιεξ 

(gov.gr) θαη θαηαπςνίδεη ηεκ αίηεζε ζύμθςκα με ηα δηθαημιμγεηηθά πμο ημο πνμζθμμίδεη μ 

γμκέαξ/θεδεμόκαξ.  



 ΓΓΓΡΑΦΓ ΣΟ ΠΡΟΑΙΡΓΣΙΚΟ ΟΛΟΗΜΓΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΟ ΣΜΗΜΑ 

ΠΡΟΩΡΗ ΤΠΟΔΟΥΗ   

α. Πνμϋπμζέζεηξ εγγναθήξ ζημ Πνμαηνεηηθό Οιμήμενμ Πνόγναμμα (13:00 – 16:00)  

Σημ Πνμαηνεηηθό Οιμήμενμ Πνόγναμμα δύκακηαη κα εγγνάθμκηαη:  

1. Μαζεηέξ/ηνηεξ ηςκ μπμίςκ ενγάδμκηαη θαη μη δύμ γμκείξ/θεδεμόκεξ, πνμζθμμίδμκηαξ ζπεηηθή βεβαίςζε 

ημο θμνέα ενγαζίαξ ημοξ ή θάνηα ακενγίαξ, ζηεκ πενίπηςζε πμο είκαη άκενγμη2. Μαζεηέξ/ηνηεξ, ηςκ 

μπμίςκ μη γμκείξ/θεδεμόκεξ ακήθμοκ ζε εοπαζείξ θαη εοάιςηεξ θμηκςκηθέξ μμάδεξ όπςξ:     

Ι) Πμιύηεθκμη / ηνίηεθκμη / μμκμγμκεσθέξ μηθμγέκεηεξ, γμκείξ/θεδεμόκεξ με πνόκηεξ παζήζεηξ /εκηαγμέκμη 

ζε πνόγναμμα απελάνηεζεξ / θοιαθηζμέκμη.   

II) Πμιίηεξ ηνίηςκ πςνώκ πμο δηαμέκμοκ ζε θέκηνα ή ζε δμμέξ θηιμλεκίαξ ημο ειιεκηθμύ θνάημοξ ή ηεξ 

Ύπαηεξ Ανμμζηείαξ ημο ΟΗΓ.   

 β. Πνμϋπμζέζεηξ ζομμεημπήξ μαζεηώκ ζημ Σμήμα Πνόωνεξ Τπμδμπήξ (7:45-8:30): 

1. Σημ Τμήμα Πνόςνεξ Υπμδμπήξ δηθαίςμα ζομμεημπήξ έπμοκ κήπηα/πνμκήπηα ηα μπμία είκαη 

εγγεγναμμέκα θαη θμηημύκ ζημ πνμαηνεηηθό Οιμήμενμ Πνόγναμμα. 

 2. Ο ειάπηζημξ ανηζμόξ γηα ηε ιεηημονγία ημο Τμήμαημξ Πνόςνεξ Υπμδμπήξ είκαη ηα 5 κήπηα/πνμκήπηα.   

3. Ο πνόκμξ πνμζέιεοζεξ ζημ ζογθεθνημέκμ ημήμα είκαη 7:45-8:00.  

Πνόωνε απμπώνεζε κεπίωκ/πνμκεπίωκ από ημ Οιμήμενμ Πνόγναμμα δεκ πνμβιέπεηαη. 

 

 

Η Πνμϊζηαμέκε ημο Νεπηαγωγείμο 

Νμύζε Παναζθεοή 

 


