
τοιχεία Επικοινωνίασ                                 
10ο Νθπιαγωγείο Αλίμου 
Διεφκυνςθ: Νικθφόρου Βρεττάκου 21,    Άλιμοσ,  17455 
Σθλ. και Φαξ: 210-9816171 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mail@10nip-alimou.att.sch.gr 
Πλθροφορίεσ: Ευανκία Καραγιάννθ 
Ώρεσ επικοινωνίασ: 9:00 ζωσ τισ 13:00 
 
Αγαπθτοί γονείσ  
ςασ ενθμερϊνουμε ότι οι εγγραφζσ για το ςχολικό ζτοσ 2022-23 ςτο 10ο 
Νθπιαγωγείο Αλίμου, κα πραγματοποιθκοφν από τθν 1θ ζωσ και τθν 20θ  Μαρτίου. 
τα Νθπιαγωγεία εγγράφονται για το ςχολικό ζτοσ 2022-23, μακθτζσ γεννθμζνοι 
τα ζτθ 2017- 2018. 

ΠΡΟΟΧΗ 
Πριν τθν ζναρξθ τθσ θλεκτρονικισ εγγραφισ διαβάςτε προςεκτικά τισ Χριςιμεσ 
Πλθροφορίεσ που βρίςκονται ςτο τζλοσ του παρόντοσ κειμζνου ϊςτε θ αίτθςθ να 
ςυμπλθρωκεί ςωςτά. Επίςθσ μπορείτε να επιςκζπτεςτε το blog 
(https://blog.sch.gr/10nipalim/) του  10ου Νθπιαγωγείου Αλίμου, ςτο οποίο κα 
ανακοινϊνονται διευκρινίςεισ και νζεσ ενθμερϊςεισ για τισ εγγραφζσ. 
 

Διαδικαςία υποβολισ των θλεκτρονικϊν αιτιςεων 
1. Είςοδοσ ςτθ ςελίδα τθσ εφαρμογισ (https://proti-eggrafi.services.gov.gr/)  

με τθ χριςθ κωδικϊν taxisnet και  
2. επιλογι του Νθπιαγωγείου ςτο οποίο ανικει ςφμφωνα με τθ διεφκυνςθ 

κατοικίασ του. ( Σο 10ο νθπιαγωγείο Αλίμου ανικει ςτο Νότιο Σομζα 
Ακθνϊν) 

3. υμπλιρωςθ ςτοιχείων επικοινωνίασ: Κατά τθν είςοδό του ςτο ςφςτθμα, ο 
γονζασ/κθδεμόνασ ςυμπλθρϊνει τα ςτοιχεία θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου 
και κινθτοφ τθλεφϊνου μζςω του οποίου κα ενθμερϊνεται για τθν πορεία 
τθσ αίτθςισ του.  

 
Για τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ οι γονείσ/κθδεμόνεσ ςυμπλθρϊνουν διαδοχικά τα 
ακόλουκα: 

1. τα ςτοιχεία του νθπίου/προνθπίου για το οποίο αιτείται τθν εγγραφι. Σο 
ςφςτθμα διαλειτουργεί με το Μθτρϊο Πολιτϊν το οποίο παρζχει ςτον 
γονζα/κθδεμόνα λίςτα των τζκνων που είναι εγγεγραμμζνα ςτθν 
οικογενειακι του μερίδα, τα οποία είναι ςε θλικία εγγραφισ ςτο 
Νθπιαγωγείο και τα οποία δεν είναι εγγεγραμμζνα ςε άλλθ ςχολικι μονάδα 
και επιλζγει το τζκνο για το οποίο επικυμεί να υποβάλει αίτθςθ. ε 
περίπτωςθ ωςτόςο που για οποιοδιποτε λόγο θ λίςτα δεν περιλαμβάνει το 
τζκνο που επικυμεί να εγγράψει, ζχει τθ δυνατότθτα να ειςάγει μόνοσ του 
τα ςτοιχεία του νθπίου/προνθπίου και να τεκμθριϊςει τθ ςχζςθ κθδεμονίασ, 
είτε με δικαςτικι απόφαςθ επιμζλειασ είτε με ιδιωτικό ςυμφωνθτικό 
ρφκμιςθσ επιμζλειασ, με ανάρτθςθ ςχετικοφ αποδεικτικοφ ςε ψθφιακι 
μορφι 

mailto:mail@10nip-alimou.att.sch.gr
https://blogs.sch.gr/10nipalim/
https://blogs.sch.gr/10nipalim/
https://proti-eggrafi.services.gov.gr/


2. τθ διεφκυνςθ μόνιμθσ κατοικίασ του, τθν οποία τεκμθριϊνει αναρτϊντασ ςε 
ψθφιακι μορφι εγγράφου ςχετικό αποδεικτικό, όπωσ λογαριαςμό ΔΕΚΟ, 
μιςκωτιριο ςυμβόλαιο, ι άλλο δθμόςιο πρόςφατο ζγγραφο από το οποίο 
να προκφπτει ρθτά θ διεφκυνςθ κατοικίασ, 

3. το ονοματεπϊνυμο άλλου/λων τζκνου/ων, που φοιτά/τοφν ςτθν ίδια 
μονάδα εφόςον υπάρχει, 

4. εάν επικυμοφν τθ φοίτθςθ του νθπίου/προνθπίου ςτο Προαιρετικό 
Ολοιμερο πρόγραμμα ι/και ςτο Σμιμα Πρόωρθσ Τποδοχισ,  

5. τα ςτοιχεία των ςυνοδϊν των νθπίων/προνθπίων κατά τθν προςζλευςθ και 
αποχϊρθςθ τουσ από τθ ςχολικι μονάδα και  

6. επιλζγουν τθ διλωςθ: «Τποβάλλοντασ αυτι τθν αίτθςθ, αναλαμβάνω τθν 
ευκφνθ για τθν αςφαλι προςζλευςθ και αποχϊρθςθ του 
νθπίου/προνθπίου». 

Σα παρακάτω παραςτατικά κα απαιτθκεί να προςκομθκοφν κατά τθν επίςκεψι 
των γονζων/κθδεμόνων ςτθ ςχολικι μονάδα, μετά τθν αποδοχι τθσ θλεκτρονικισ 
εγγραφισ των νθπίων/προνθπίων: 

1. Αίτθςθ εγγραφισ και Δικαιολογθτικά για το προαιρετικό ολοιμερο  
πρόγραμμα ι/και το τμιμα πρόωρθσ υποδοχισ 

2.  Ατομικό Δελτίο Τγείασ Μακθτι, ςφμφωνα με τθ με αρ. πρωτ. 
Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκφκλιο (Α.Δ.Τ.Μ.)  

3. Βιβλιάριο Εμβολίων, του/τθσ μακθτι/τριασ, ι προςκόμιςθ άλλου ςτοιχείου, 
από το οποίο αποδεικνφεται ότι ζγιναν τα εμβόλια που προβλζπονται 

4. Βεβαίωςθ από ΚΕΤ, ι Δθμόςιο Ιατροπαιδαγωγικό Κζντρο ι άλλθ αρμόδια 
δθμόςια υπθρεςία, εφόςον υπάρχει, ςε περιπτϊςεισ μακθτϊν/τριϊν με 
αναπθρία ι ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ. 

Μετά τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ εγγραφισ θ Προϊςτάμενθ του Νθπιαγωγείου κα 
εξετάςει κάκε αίτθςθ χωριςτά ϊςτε να ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία. ε περίπτωςθ 
διορκϊςεων κα ςασ επιςτρζψει τθν αίτθςθ ϊςτε να προβείτε ςτισ απαραίτθτεσ 
ενζργειεσ. 

θμαντικό: Πριν τθν τελικι υποβολι τθσ αίτθςθσ, απαιτείται θ ζγγραφθ ςυναίνεςθ 
του ζτερου γονζα/κθδεμόνα με υπεφκυνθ διλωςθ του. 

θμαντικό: Η αποδοχι τθσ αίτθςθσ δε ςυνεπάγεται απαραίτθτα φοίτθςθ του 
νθπίου/προνθπίου ςτθ δθλωκείςα ςχολικι μονάδα. 

 
Ζλλθνεσ  του εξωτερικοφ και Αλλοδαποί μακθτζσ/τριεσ  
– Ευάλωτεσ κοινωνικζσ ομάδεσ – Αιτοφντεσ άςυλο 

1. Από ςχολεία του εξωτερικοφ, Ζλλθνεσ ι αλλοδαποί μακθτζσ/ριεσ εγγράφονται 
ςτο Νθπιαγωγείο ςφμφωνα με τθ ιςχφουςα διαδικαςία εγγραφϊν 

2. φμφωνα με τθν παρ. 9, του αρ. 6, του Π.Δ 79/2017 (Α 109), οι αλλοδαποί 
μακθτζσ/τριεσ που δε δφνανται να προςκομίςουν το Πιςτοποιθτικό Γζννθςθσ, 
μποροφν να εγγραφοφν με Λθξιαρχικι Πράξθ Γζννθςθσ. Όλα τα δικαιολογθτικά 
εγγραφισ πρζπει να είναι επίςθμα μεταφραςμζνα είτε από τθν αρμόδια 



υπθρεςία του Τπουργείου Εξωτερικϊν, είτε από πιςτοποιθμζνο δικθγόρο για 
το ςκοπό αυτό. 

3. το Νθπιαγωγείο, τα παιδιά ευάλωτων κοινωνικϊν ομάδων γίνονται δεκτά 
ανεξάρτθτα από το εάν είναι εγγεγραμμζνα ςε Μθτρϊα ι Δθμοτολόγια. Για 
τθν εγγραφι τουσ, μεριμνοφν οι Διευκυντζσ/ριεσ- Προϊςτάμενοι/εσ των 
Νθπιαγωγείων. Επίςθσ γίνεται αποδεκτό οποιοδιποτε ςτοιχείο από το οποίο, 
κατά τθν κρίςθ τουσ, φαίνεται θ διεφκυνςθ κατοικίασ του μακθτι (παρ. 12, αρ. 
6, Π.Δ 79/2017 (Α 109), εφαρμόηοντασ τθν αρχι τθσ επιείκειασ. 

4. Για τθν εγγραφι ανιλικων αιτοφντων ι ανιλικων τζκνων αιτοφντων Διεκνι 
Προςταςία ςτα παραρτιματα Νθπιαγωγείων που λειτουργοφν εντόσ των 
Κζντρων Φιλοξενίασ, ο/θ υντονιςτισ/ρια Εκπαίδευςθσ του Κζντρου 
Φιλοξενίασ αναλαμβάνει να ςυγκεντρϊςει:  

1. Δελτίο Αιτοφντοσ Διεκνοφσ Προςταςίασ τθσ Τπθρεςίασ Αςφλου ι 
άλλου επίςθμου εγγράφου, μζςω του οποίου διαςφαλίηεται θ 
ταυτοπροςωπία των μακθτϊν/τριϊν,  

2. Ατομικό Δελτίο Τγείασ Μακθτι (Α.Δ.Τ.Μ.) και  
3. Διεκνζσ Πιςτοποιθτικό Εμβολιαςμϊν ι προφφλαξθσ, αναγκαίο για τθ 

διαςφάλιςθ τθσ δθμόςιασ υγείασ.  
 

Χριςιμεσ πλθροφορίεσ, 

τισ οποίεσ χρειάηεται να γνωρίηουν οι γονείσ/κθδεμόνεσ πριν τθ ζναρξθ τθσ 
θλεκτρονικισ εγγραφισ ςτο Νθπιαγωγείο 

1. Πριν τθν ζναρξθ τθσ θλεκτρονικισ εγγραφισ επιςκεφτείτε το blog 
(https://blog.sch..gr/10nipalim/) του ςχολείου για νζεσ ενθμερϊςεισ ι 
διευκρινίςεισ 

2. Σθν θλεκτρονικι αίτθςθ εγγραφισ ςτο 10ο  Αλίμου τθν ςυμπλθρϊνει ο 
γονζασ/κθδεμόνασ ςτου οποίου το όνομα είναι θ βεβαίωςθ μόνιμθσ 
κατοικίασ. 

3. Πριν τθν τελικι υποβολι τθσ αίτθςθσ, απαιτείται θ ζγγραφθ ςυναίνεςθ 
του ζτερου γονζα/κθδεμόνα με υπεφκυνθ διλωςθ του. 

4. Η εγγραφι πρoνθπίου ςτο δεφτερο ζτοσ του Νθπιαγωγείου γίνεται 
αυτεπάγγελτα.  

5. θμειϊνεται ότι θ «αποδοχι» τθσ αίτθςθσ δεν ςυνεπάγεται 
απαραίτθτα φοίτθςθ του νθπίου ςτθ δθλωκείςα ςχολικι μονάδα. 

6. Σο 10ο Νθπιαγωγείο Αλίμου ανικει ςτον Νότιο Σομζα Ακθνϊν 
7. Βεβαιϊςεισ διεφκυνςθ μόνιμθσ κατοικίασ αποτελοφν : 

 λογαριαςμοί ΔΕΚΟ, 
 μιςκωτιριο ςυμβόλαιο, 
 άλλο δθμόςιο πρόςφατο ζγγραφο από το οποίο να 

προκφπτει ρθτά θ διεφκυνςθ κατοικίασ (π.χ. εφορία) 
 Τπεφκυνεσ δθλϊςεισ βεβαίωςθσ μόνιμθσ κατοικίασ δεν 

γίνονται δεκτζσ. 
8. Σο 10ο Νθπιαγωγείο Αλίμου δεν είναι ςυςτεγαηόμενο. Κατά ςυνζπεια 

το πλαίςιο «Τπάρχουν αδζλφια ςτο ίδιο ι ςε ςυςτεγαηόμενο 
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ςχολείο» ςυμπλθρϊνεται μόνο ςτθν περίπτωςθ που ςτο ίδιο 
νθπιαγωγείο φοιτά και άλλο τζκνο τθσ ίδιασ οικογζνειασ. 

9. το ΑΔΤΜ (Ατομικό Δελτίο Τγείασ Μακθτι) καλό κα ιταν να 
καταγράφονται τυχόν αλλεργίεσ του μακθτι. 

10. Βεβαιωκείτε ότι τα ςτοιχεία του mail ςασ και του κινθτοφ τθλεφϊνου 
είναι ςωςτά γραμμζνα 

Χριςιμεσ πλθροφορίεσ για τθ λειτουργία του ολοιμερου  

1. Η αποχϊρθςθ ςτο προαιρετικό Ολοιμερο Πρόγραμμα το ωράριο είναι 
ςτισ 16:00.  

2. Ενδιάμεςθ αποχϊρθςθ από το Ολοιμερο Πρόγραμμα δεν 
προβλζπεται. 

3. το τμιμα Πρόωρθσ Τποδοχισ εγγράφονται αποκλειςτικά οι μακθτζσ 
που ςυμμετζχουν ςτο Προαιρετικό Ολοιμερο Πρόγραμμα. Ο χρόνοσ 
προςζλευςθσ είναι 7:45-8:00. Ο ελάχιςτοσ αρικμόσ για τθ λειτουργία του 
Σμιματοσ Πρόωρθσ Τποδοχισ είναι οι 5 μακθτζσ. Η ςυνζπεια ςτθν 
προςζλευςθ είναι ςθμαντικι διότι διαςφαλίηει τθν ομαλι λειτουργία του 
ςχολείου. 

 

Η ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΗ 

Εφα Καραγιάννθ 


