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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι εγγραφές στα Νηπιαγωγεία για το σχ. Έτος 2021-2022  πραγματοποιούνται εως και την Παρασκευή 

19 Μαρτίου 2021. Οι εκπρόθεσμες αιτήσεις γίνονται δεκτές απο τον Συντονιστή Εκπαίδευσης. Κατα το 

σχολικό έτος 2021-2022 εγγράφονται μαθητές γεννημένοι το 2016 (νήπια) και 2017 (προνήπια).

Δικαιλογητικά που συνοδεύουν την αίτηση εγγραφής του γονέα είναι:

1. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας

2. Επίδειξη βιβλιαρίου Υγείας

3. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή ΑΔΥΜ (συμπληρώνεται απο παιδίατρο που παρακολουθεί το 

παιδί)

4. Αποδεικτικό στοιχείο διεύθυνσης κατοικίας(μισθωτήριο συμβόλαιο ή λογαριασμό ή 

οποιονδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο)

5. Αίτηση εγγραφής

 ΠΡΟΣΟΧΗ: λόγω των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας τα δικαιολογητικά θα 

αποστέλλονται στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του σχολείου.  Τα δικαιολογητικά τα 

οποία χρειάζεται να συμπληρώσετε - ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ και ΑΔΥΜ - θα τα βρείτε ακολουθώντας τον 

παρακάτω σύνδεσμο: http://dim-london.europe.sch.gr/. Στη συνέχεια τα σαρώνετε μαζί με τα 

υπόλοιπα (1,2,4) και τα αποστέλλετε στην παραπάνω διεύθυνση ηλεκτονικού ταχυδρομείου. 

Προϋποθέσεις συμμετοχής στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα

 Στο προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα δύνανται να εγγράφονται:

1) μαθητές των οποίων εργάζονται και οι  δύο γονείς, προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του φορέα

εργασίας τους ή κάρτα ανεργίας, στην περίπτωση που είναι άνεργοι. Δικαίωμα εγγραφής δίνεται και

στην περίπτωση που προσκομίζεται βεβαίωση εργασίας από τον ένα γονέα και κάρτα ανεργίας από τον

http://dim-london.europe.sch.gr/


άλλο.  Για  τους  αυτοπασχολούμενους,  ελεύθερους  επαγγελματίες  αρκεί  η  προσκόμιση  πρόσφατης

βεβαίωσης του ασφαλιστικού τους φορέα ή το πιο πρόσφατο ειδοποιητήριο πληρωμής του τρέχοντος

έτους.

2)  μαθητές,  των  οποίων  οι  γονείς/κηδεμόνες  ανήκουν  σε  ευπαθείς  κοινωνικές  ομάδες  όπως:  I)

πολύτεκνοι  /  τρίτεκνοι  /  μονογονεϊκές  οικογένειες,  γονείς  με  χρόνιες  παθήσεις  /ενταγμένοι  σε

πρόγραμμα απεξάρτησης /  φυλακισμένοι,  II)  πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν σε κέντρα ή σε

δομές φιλοξενίας του ελληνικού κράτους ή της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ.

Προϋποθέσεις συμμετοχής μαθητών στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής (8:45-9:30): 

1)  Στο  τμήμα  πρόωρης  υποδοχής  δικαίωμα  συμμετοχής  έχουν  νήπια/προνήπια  τα  οποία  είναι

εγγεγραμμένα και φοιτούν στο ολοήμερο πρόγραμμα.

 2) Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του τμήματος πρόωρης υποδοχής είναι τα 5 νήπια/προνήπια. 

Πρόωρη αποχώρηση νηπίων/προνηπίων από το Ολοήμερο Πρόγραμμα δεν προβλέπεται. 
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