
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 
Ι. ΑΙΤΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝ/ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ  
Σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ’ αρ. πρωτ. 53128/Δ1/2020 (Β 1767) ΚΥΑ των 
Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Επικρατείας αρμόδιο για θέματα 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για την εγγραφή του νηπίου/προνηπίου 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).  
• 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 αιτείται την εγγραφή (παρ. 
2 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β 1767).  
β) τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του, την οποία τεκμηριώνει αναρτώντας σε 
ψηφιακή μορφή εγγράφου σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, 
μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να 
προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας,  
γ) το ονοματεπώνυμο άλλου/λων τέκνου/ων, που φοιτά/τούν στην ίδια ή σε 
συστεγαζόμενη σχολική μονάδα, εφόσον υπάρχει/χουν και για το/τα οποίο/α 
θα χρειαστεί να προσκομίσει Βεβαίωση Φοίτησης από τον/την Διευθυντή/ρια 
της συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας.  
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 και  
στ) επιλέγουν τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την 
ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου».  
ζ) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 
Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκύκλιο  
(Α.Δ.Υ.Μ.)  
η) 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. (παρ. 4, του άρθρου 6 του 
Π.Δ 79/2017 (Α 109), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 α του άρθρου 44 
του ν.4777/2021 (Α 25).  
θ) Βεβαίωση από ΚΕΣΥ, ή Δημόσιο Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο ή άλλη 
αρμόδια δημόσια υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, σε περιπτώσεις μαθητών/τριών 
με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 
Πριν την τελική υποβολή της αίτησης, απαιτείται η έγγραφη συναίνεση του 
έτερου γονέα/κηδεμόνα με υπεύθυνη δήλωση.  

https://proti-eggrafi.services.gov.gr/?fbclid=IwAR3tdc85x7c3_Oy27b8C3eVHLxsZKqRsvzP5yoUgR6yT_6tCoAZBHNCNtjw


Σημειώνεται ότι η «αποδοχή» της αίτησης δεν συνεπάγεται απαραίτητα 
φοίτηση του νηπίου στη δηλωθείσα σχολική μονάδα.  
Σε περιπτώσεις γονέων/κηδεμόνων που αδυνατούν να κάνουν χρήση της 
ηλεκτρονικής υπηρεσίας, η αίτηση μπορεί να γίνει με αυτοπρόσωπη 
παρουσία στο Νηπιαγωγείο (παρ 7 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β΄ 
1767). 
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