
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ (ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023) 

Σας ενημερώνουμε πως οι εγγραφές στο Νηπιαγωγείο για το σχολικό έτος 2022-2023 
ξεκινούν την 1η Μαρτίου 2022 και ολοκληρώνονται στις 20 Μαρτίου 2022. Μετά το τέλος 
αυτής της περιόδου οι εγγραφές θεωρούνται εκπρόθεσμες και  γίνονται μόνο μετά από την 
έγκριση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και μόνο στην Κοζάνη. 

 Οι αιτήσεις εγγραφής γίνονται ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της 
Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr)  με τη χρήση κωδικών TAXIS (Επιλέγετε     Εκπαίδευση     
Εγγραφή σε σχολείο     Εγγραφή σε Νηπιαγωγείο) ή στη διεύθυνση https://proti-
eggrafi.services.gov.gr/ . Στα νηπιαγωγεία εγγράφονται για το σχολικό έτος 2022-2023 οι 
μαθητές που έχουν γεννηθεί το 2018. 

Στην ηλεκτρονική αίτηση συμπληρώνετε τα εξής: 

 Επιλέγετε Νηπιαγωγείο Φοίτησης 

 Email επικοινωνίας (προαιρετικό) – κινητό τηλέφωνο 

 Στοιχεία παιδιού (θα εμφανιστούν από το σύστημα) 

 Διεύθυνση μόνιμης κατοικίας (απαραίτητη η ανάρτηση λογαριασμού ΔΕΚΟ σε 
ψηφιακή μορφή για επιβεβαίωση) 

 Στοιχεία άλλου παιδιού της οικογένειας, αν φοιτά στην ίδια σχολική μονάδα ή στο 
συστεγαζόμενο Δημοτικό 

 Δήλωση φοίτησης στο ολοήμερο πρόγραμμα ή στο τμήμα πρόωρης υποδοχής 

 Στοιχεία των συνοδών που θα συνοδεύουν το παιδί κατά την προσέλευση –
αποχώρησή του από το σχολείο 

 Πριν την οριστικοποίηση της αίτησης πρέπει να συναινέσει και ο άλλος γονέας 

Αφού συμπληρώσετε την ηλεκτρονική αίτηση πρέπει να προσκομίσετε στο 
Νηπιαγωγείο τα εξής έγγραφα: 

 Αίτηση εγγραφής και τα δικαιολογητικά για το προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα 

 Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή(επισυνάπτεται) 

 Βεβαίωση φοίτησης άλλου παιδιού της οικογένειας, αν φοιτά στο ίδιο Νηπιαγωγείο 
ή στο συστεγαζόμενο Δημοτικό Σχολείο 

 Βιβλιάριο υγείας του/της μαθητή/τριας, ή άλλου στοιχείου, από το οποίο 
αποδεικνύεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο 
Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών 

 Γνωμάτευση από ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. εφόσον υπάρχει, σε περίπτωση μαθητή/τριας με 
αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 
 
Εάν δεν έχετε τη δυνατότητα να κάνετε την παραπάνω διαδικασία ή αντιμετωπίζετε 
οποιοδήποτε πρόβλημα με την ηλεκτρονική αίτηση μπορείτε να προσέλθετε στο 
Νηπιαγωγείο Πύργων (μόνο με ραντεβού στο 2463091202), τις ημέρες Δευτέρα, 
Τρίτη και Παρασκευή. 
 
 

Η Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου Πύργων 
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