
Eγγραφές για το σχολικό έτος 2022-2023 
 

 

Αγαπητοί γονείς, 

 
Οι εγγραφές των νέων μαθητών για το σχολικό έτος 2023-2024 θα πραγματοποιηθούν από 01/03 έως 

και 20/03 μέσω Ηλεκτρονικής Αίτησης Εγγραφής από τους γονείς/κηδεμόνες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 

του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://proti- 

eggrafi.services.gov.gr/. Η εγγραφή των προνηπίων που ήδη φοιτούν στο Νηπιαγωγείο, γίνεται 

αυτεπάγγελτα για το 2ο έτος φοίτησης. Συγκεκριμένα, εγγράφονται στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό 

έτος  2023-2024, μαθητές γεννημένοι το  2019. 

Στο Νηπιαγωγείο Μεσοβουνίων μπορούν να εγγραφούν μαθητές που κατοικούν εντός των 

γεωγραφικών ορίων των περιοχών: Νεοχώρι, Κομιτάτα, Πατρικάτα, Καρυά, Βαρύ, Πλαγιά, Μεσοβούνια, 

Κοθρέας, Βασιλικάδες, Άσσος, Τουλιάτα, Αντυπάτα, Φισκάρδο. 

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς θα πρέπει: 

 
• πρώτα να υποβάλλουν την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής και αφού λάβουν 

ενημέρωση για την ΑΠΟΔΟΧΗ της αίτησής τους, 

• να επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς με το Νηπιαγωγείο για να οριστεί η ακριβής 

ημέρα και ώρα που θα προσέλθουν, από 1-20 Μαρτίου και να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά εγγραφής (πρωτότυπα), που είναι τα παρακάτω: 

1. Βιβλιάριο Υγείας 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. 

2. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ). Συμπληρώνεται από τον παιδίατρο. 

 
3. Βεβαίωση Φοίτησης άλλων τέκνων εφόσον υπάρχουν, που φοιτούν στην ίδια ή σε 

συστεγαζόμενη σχολική μονάδα, από τον/την Διευθυντή/ρια της συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας. 

4. Στην περίπτωση των μαθητών/-τριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

οι γονείς συνυποβάλλουν γνωμάτευση από ΚΕΔΑΣΥ. 

5. Αίτηση εγγραφής  ΑΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ το Προαιρετικό Ολοήμερο πρόγραμμα 

(13:00 -16:00) ή στο Αναβαθμισμένο Πρόγραμμα Ολοήμερου (13:00 – 17:30) ή/και στο Τμήμα 

Πρόωρης Υποδοχής 

• Αν οι γονείς είναι διαζευγμένοι, είναι απαραίτητη η δικαστική απόφαση επιμέλειας 

είτε το ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης επιμέλειας. 

 

  

 

https://blogs.sch.gr/21nipnikaias/2022/02/22/eggrafes-gia-to-scholiko-etos-2022-2023/
https://proti-eggrafi.services.gov.gr/
https://proti-eggrafi.services.gov.gr/


• Αν το παιδί πάσχει από χρόνια ασθένεια, είναι  

απαραίτητη η σχετική ιατρική γνωμάτευση. 

 

 
Σε περίπτωση μαθητών που προέρχονται από χώρες εξωτερικού, τα έγγραφα πρέπει να είναι 

επίσημα μεταφρασμένα. 

 

 
 

Τα δικαιολογητικά θα προσκομίζονται στην προϊσταμένη του νηπιαγωγείου, κατόπιν ραντεβού ως εξής: 

Ώρες : 12:00- 13:00 

Προϊσταμένη Ν/Γ: Τζιβρά Αικατερίνη 

Τηλ. Επικοινωνίας: 2674041149 

Mail: mail@nip-mesov.kef.sch.gr 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του σχολείου 

https://blogs.sch.gr/nipmesov 

mailto:mail@nip-mesov.kef.sch.gr

