
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ  

ΓΙΑ  ΤΟ ΣΧ ΕΤΟΣ 2022-2023 
Οι αιτήσεις εγγραφών στα δημόσια Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 

2022-2023  θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2022. Για το 

σχολικό έτος 2022-2023, εγγράφονται μαθητές/τριες γεννημένοι/ες το 

2017 και το 2018. Η φοίτηση των νηπίων που συμπληρώνουν ηλικία 

τεσσάρων (4) ετών είναι υποχρεωτική σε όλους τους Δήμους της χώρας. 

 Σημειώνεται ότι η «αποδοχή» της αίτησης δεν συνεπάγεται 

απαραίτητα φοίτηση του νηπίου στη δηλωθείσα σχολική 

μονάδα. 
Η εγγραφή πρoνηπίου στο δεύτερο έτος του Νηπιαγωγείου γίνεται 

αυτεπάγγελτα, σύμφωνα με την παρ. 5 του αρθρ. 6 του ΠΔ79/2017 (Α 

109). 

Εγγραφές μετά την 20η Μαρτίου 2022 θεωρούνται εκπρόθεσμες και 

χρειάζονται την έγκριση του/της Διευθυντή/τριας Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης. 

Συγκεκριμένα οι αιτήσεις εγγραφών στα δημόσια Νηπιαγωγεία 

Γενικής Παιδείας, γίνονται μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής με 

Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής. Την Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής 

υποβάλλουν οι γονείς/κηδεμόνες για το Νηπιαγωγείο που ανήκει το 

νήπιο-προνήπιο, βάσει της διεύθυνσης κατοικίας τους σύμφωνα με τα 

όρια της σχολικής περιφέρειας του Νηπιαγωγείου, (http://7nip-

naous.ima.sch.gr/) μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του 

Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

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

Οι γονείς/ κηδεμόνες πρέπει να ακολουθήσουν τα εξής βήματα:  

 Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής (https://proti-
eggrafi.services.gov.gr/) και επιλογή του Νηπιαγωγείου στο οποίο 
ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του.  

 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-
διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων 
Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
(taxisnet).  
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 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. 
 
 

Τα παραστατικά που θα απαιτηθεί να προσκομίσουν κατά την 

επίσκεψή τους στη σχολική μονάδα μετά  από  ραντεβού 

ακολουθώντας τα πρωτόκολλα ΕΟΔΥ, λόγω COVID 19 στο τηλ. 

2332023060  είναι τα εξής: 

1. Βεβαίωση Φοίτησης από την  συστεγαζόμενη σχολική μονάδα 

άλλου/λων τέκνου/ων, που φοιτά/τούν στην ίδια ή σε 

συστεγαζόμενη σχολική μονάδα, εφόσον υπάρχει/χουν  

2. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.)  

3. Βιβλιάριο Εμβολίων, του/της μαθητή/τριας, ή προσκόμιση 

άλλου στοιχείου, από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα 

εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό 

Πρόγραμμα Εμβολιασμών.  

 

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΩΡΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ 

Στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα και στο Τμήμα Πρόωρης 

Υποδοχής των Νηπιαγωγείων του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου 

Νηπιαγωγείου, εγγράφονται οι μαθητές/τριες κατόπιν σχετικής αίτησης 

δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους.  

Η αποχώρηση των μαθητών/τριών του Προαιρετικού Ολοήμερου 

Προγράμματος πραγματοποιείται στις 16:00 σύμφωνα με το Ωρολόγιο 

Πρόγραμμα του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου. Πρόωρη 

αποχώρηση νηπίων/προνηπίων από το Ολοήμερο Πρόγραμμα δεν 

προβλέπεται. 

 

 

 

 



 

 

 

 

ΣΧΟΛΙΚΑ ΟΡΙΑ 7ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ 

 

 ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (μόνο οι ζυγοί αριθμοί) 
 ΚΑΜΠΙΤΗ (οι μονοί αριθμοί από 7 έως τέλος και οι ζυγοί από 

8 έως τέλος και η 1η Πάροδος) 
 Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 
 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (μόνο το 2) 
 ΒΥΡΩΝΟΣ (οι ζυγοί αριθμοί από 28 μέχρι τέλος και οι μονοί 

από 27 μέχρι τέλος) 
 Α΄ ΠΑΡΟΔΟΣ ΜΙΧ. ΛΟΓΙΟΥ (από 13 έως το τέλος και όλοι οι 

ζυγοί) 
 ΣΙΟΥΓΓΑΡΗ 
 ΒΕΑΚΗ 
 Γ. ΠΕΡΔΙΚΑΡΗ 
 Γ΄ ΠΑΡ. ΒΥΡΩΝΟΣ 
 Δ΄ ΠΑΡ. ΒΥΡΩΝΟΣ 
 ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ-ΣΣ.ΝΑΟΥΣΑΣ 

 

 
 


