
Εγγραφές μαθητών/τριών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2022-23 
 

Σας ενημερώνουμε ότι οι ηλεκτρονικές εγγραφές για το σχολικό έτος 2022-23 θα υποβάλλονται από την Τρίτη 1 

Μαρτίου 2022 έως την Κυριακή 20 Μαρτίου 2022. 

Την Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής υποβάλλουν οι γονείς/κηδεμόνες  στην ηλεκτρονική διεύθυνση:        

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

Στα Νηπιαγωγεία, για το σχολικό έτος 2022-2023,  εγγράφονται μαθητές/τριες γεννημένοι/ες το 2018. 

Χρήση κωδικών: Οι γονείς/κηδεμόνες, κατά την είσοδό τους στην ηλεκτρονική Υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της 

Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) αυθεντικοποιούνται με την χρήση των κωδικών (taxisnet). • Είσοδος στη σελίδα 

της εφαρμογής (https://proti-eggrafi.services.gov.gr/) και επιλογή του Νηπιαγωγείου Ράχης. • Συμπλήρωση 

στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει τα στοιχεία 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προαιρετικά) και κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την 

πορεία της αίτησής του. 

Για την υποβολή της αίτησης οι γονείς/κηδεμόνες συμπληρώνουν διαδοχικά τα ακόλουθα α) τα στοιχεία του 

νηπίου/προνηπίου για το οποίο αιτούνται την εγγραφή. 

β) τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας τους, την οποία τεκμηριώνουν αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή εγγράφου 

σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ. 

γ) τα στοιχεία άλλου/ων τέκνου/ων, που φοιτά/ούν στην ίδια ή σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα 

δ) εάν επιθυμούν τη φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο Προαιρετικό Ολοήμερο πρόγραμμα ή/και στο Τμήμα 

Πρόωρης Υποδοχής,  

ε) τα στοιχεία 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». 

Πριν την οριστική υποβολή της αίτησης οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται από την ηλεκτρονική υπηρεσία 

«Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) για τα παραστατικά που θα απαιτηθεί να προσκομίσουν 

κατά την επίσκεψή τους στη σχολική μονάδα. Σε αυτά τα παραστατικά, πέρα από τα (γ) και (δ) εφόσον τα έχει 

αιτηθεί, περιλαμβάνονται :  

α) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, (Α.Δ.Υ.Μ.)  

γ) Βιβλιάριο υγείας του/της μαθητή/τριας,  

Πριν την τελική υποβολή της αίτησης (οριστικοποίηση) απαιτείται η έγγραφη συναίνεση του έτερου 

γονέα/κηδεμόνα με υπεύθυνη δήλωση του. 

Σε περιπτώσεις γονέων/κηδεμόνων που αδυνατούν να κάνουν χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Πρώτη 

Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr), η αίτηση μπορεί να υποβληθεί με παρουσία στο Νηπιαγωγείο. 

 

Τηλέφωνο νηπιαγωγείου:2681041391 

Email νηπιαγωγείου: mail@nip-rachis.art.sch.gr 

Προϊστάμενη νηπιαγωγός: Ευανθία Βαλάρη 
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