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Εισαγωγή 
Η ανάπτυξη εφαρμογής για την εγγραφή στο νηπιαγωγείο έχει στόχο να παράξει μια 
ψηφιακά ισοδύναμη διαδικασία που θα επιτρέπει στον κηδεμόνα την εγγραφή του νηπίου 
χωρίς να απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία του στο νηπιαγωγείο.  
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Για την χρήση της εφαρμογής, ο χρήστης της εκάστοτε Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Ε.) θα χρειαστεί να έχει στην κατοχή του τους κωδικούς που 
χρησιμοποιεί η ΔΙ.Π.Ε. για την είσοδό της στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (Π.Σ.Δ.).  

 

Είσοδος στην εφαρμογή 
Ο χρήστης της ΔΙ.Π.Ε. μεταβαίνει στη σελίδα του gov.gr της υπηρεσίας “Διαχείριση αιτήσεων 
εγγραφής σε Νηπιαγωγείο” και επιλέγει “Είσοδος στην υπηρεσία”. 
 

Για την είσοδο στην πλατφόρμα ο χρήστης επιλέγει “Σύνδεση”. 

 

Σύνδεση 

Έπειτα ανακατευθύνεται στην σελίδα ταυτοποίησης, όπου ζητείται να εισέλθει στο 
λογαριασμό της ΔΙ.Π.Ε αφού εισάγει τους κωδικούς εισόδου που χρησιμοποιούνται στο 
Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (Π.Σ.Δ.). 

Κατόπιν εισαγωγής κωδικών επιλέγουν “Σύνδεση/Login” και συνδέονται στο λογαριασμό της 
ΔΙ.Π.Ε. 
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Είσοδος με κωδικούς Π.Σ.Δ. 

 

Έλεγχος αιτήσεων 
Στην αριστερή πλευρά εμφανίζεται το μενού όπου φαίνονται όλες οι διαφορετικές 
καταστάσεις των αιτήσεων. Κάνοντας κλικ σε κάθε μια, εμφανίζεται στη δεξιά πλευρά η λίστα 
των αιτήσεων που βρίσκονται στην επιλεγμένη κατάσταση.  
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Αιτήσεις - Μενού 

 
Ο χρήστης μπορεί επίσης να αναζητήσει μια αίτηση με βάση τον κωδικό της αίτησης, το 
σχολείο στο οποίο έγινε η αίτηση, το επώνυμο του κηδεμόνα ή το επώνυμο του παιδιού. 
 
Η λίστα που βλέπει ο χρήστης κατά την είσοδό του στο σύστημα, είναι η λίστα των αιτήσεων 
σε κατάσταση “Σε επεξεργασία από ΔΙΠΕ”. 
 
Στη λίστα των αιτήσεων που βλέπει ο χρήστης έχει τις εξής πληροφορίες για κάθε αίτηση: 

● Ημερομηνία Κατάθεσης: Ημερομηνία που υποβλήθηκε η αίτηση από τον κηδεμόνα 
● Κωδικός αναφοράς: Μοναδικός κωδικός που δίνεται στην αίτηση από το σύστημα 

μετά την επιτυχή υποβολή της από τον κηδεμόνα 

● Προνήπιο: Εάν η αίτηση αφορά εγγραφή σε προνήπιο, τότε εμφανίζεται ενα στην 
αντίστοιχη σειρά της αίτησης 

● Σχολείο: το νηπιαγωγείο στο οποίο έγινε η αίτηση 
● Κηδεμόνας: Ονοματεπώνυμο κηδεμόνα 
● Όνομα παιδιού: Ονοματεπώνυμο παιδιού 
● Στα όρια σχολικών περιφερειών: Εάν έχει δηλωθεί από το νηπιαγωγείο ότι η αίτηση 

αφορά παιδί με διεύθυνση κατοικίας στα όρια της σχολικής περιφέρειας εμφανίζεται 

ένα:  
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Οθόνη διαχείρισης αιτήσεων ΔΙ.Π.Ε. 

 

Καταστάσεις Αίτησης 

Αιτήσεις ανά σχολείο 

Η ενότητα αυτή περιέχει συγκεντρωτικά τα σχολεία για τα οποία είναι αρμόδια η ΔΙ.Π.Ε.. 
Από τον πίνακα αυτής της ενότητας, ο χρήστης μπορεί να δει τον συνολικό αριθμό 
αποδεκτών αιτήσεων ανά σχολική μονάδα, ποια από τα σχολεία της αρμοδιότητάς της έχουν 
ολοκληρώσει τις ενέργειες εντός του συστήματος καθώς και των αριθμό των 
οριστικοποιημένων αιτήσεων για κάθε σχολείο. Εφόσον το σχολείο έχει ολοκληρώσει τις 

ενέργειες, θα εμφανίζεται στην αντίστοιχη στήλη η ένδειξη . 
 

 
Αιτήσεις ανά σχολείο 
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Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να ελέγξει όλες τις αιτήσεις που αφορούν την κάθε σχολική 
μονάδα, πατώντας πάνω στον κωδικό του αντίστοιχου σχολείου. 

 

 

 
Αιτήσεις ανά σχολείο - Επιλογή σχολείου 

 

Επιπλέον, πατώντας πάνω στον αριθμό των αποδεκτών αιτήσεων του σχολείου, ο χρήστης 
ανακατευθύνεται στον πίνακα αποδεκτών αιτήσεων για το αντίστοιχο σχολείο. Παρομοίως, 
πατώντας πάνω στον αριθμό οριστικοποιημένων αιτήσεων, ο χρήστης ανακατευθύνεται 
στον πίνακα οριστικοποιημένων αιτήσεων για το αντίστοιχο σχολείο. 
 

 
Μετάβαση στον πίνακα αποδεκτών & οριστικοποιημένων αιτήσεων 

 

Οριστικοποίηση 

Από την συγκεκριμένη ενότητα, η ΔΙ.Π.Ε. έχει τη δυνατότητα, κατόπιν ελέγχου, να 
οριστικοποιήσει τις αποδεκτές αιτήσεις για σχολεία της αρμοδιότητάς της, πατώντας το μπλε 
κουμπί “Οριστικοποίηση”. 
 
Τονίζεται ότι προκειμένου η ΔΙ.Π.Ε. να έχει δυνατότητα οριστικοποίησης αιτήσεων ενός 
σχολείου, χρειάζεται να έχει προηγηθεί από το εν λόγω σχολείο η ολοκλήρωση των 
ενεργειών μέσα από το λογαριασμό τους εντός της εφαρμογής. Αυτό μπορεί να το 
επιβεβαιώσει η αρμόδια ΔΙ.Π.Ε. από την στήλη “Ενέργειες Νηπιαγωγείου Ολοκληρώθηκαν”, 
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όπου εφόσον έχουν ολοκληρωθεί οι ενέργειες θα φέρει σαν ένδειξη, για το αντίστοιχο 

σχολείο, ένα: . 
 

 
Οριστικοποίηση αιτήσεων 

 
Στη συνέχεια, θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο (pop-up) παράθυρο όπου ο χρήστης καλείται 
να επιβεβαιώσει την ενέργειά του, επιλέγοντας “Οριστικοποίηση”. Σε περίπτωση που έγινε 
ενέργεια εκ παραδρομής, μπορεί να την αναιρέσει επιλέγοντας “Ακύρωση”. 
 

 
Επιβεβαίωση οριστικοποίησης 

 
Αφού ολοκληρωθεί η οριστικοποίηση, θα εμφανιστεί σχετικό μήνυμα επιτυχούς 
ολοκλήρωσης στην οθόνη του χρήστη, η επιλογή “Οριστικοποίηση” θα είναι πλέον μη 
επιλέξιμη και οι αντίστοιχες αιτήσεις θα βρίσκονται στην ενότητα “Οριστικοποιημένες 
εγγραφές”. 
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Επιτυχής ολοκλήρωση οριστικοποίησης 

 
 
Προσοχή:Σε περίπτωση που κάποια σχολική μονάδα αποδεχτεί αιτήσεις κατόπιν 
οριστικοποίησης από την αρμόδια ΔΙ.Π.Ε., η ΔΙ.Π.Ε. θα χρειαστεί να επαναλάβει την 
διαδικασία οριστικοποίησης για αυτές τις αιτήσεις. 
 

Σε επεξεργασία από το σχολείο 

Η ενότητα αυτή αφορά αιτήσεις που έχουν υποβληθεί από κηδεμόνες και εκκρεμεί ο έλεγχος 
από το σχολείο.  
 
Στην περίπτωση αυτή ο χρήστης έχει την δυνατότητα να προβάλλει τα στοιχεία της αίτησης, 
πατώντας στον κωδικό αναφοράς της. 

 
Σε επεξεργασία από το σχολείο - Επιλογή αίτησης 
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Σε επεξεργασία από το σχολείο - Προβολή αίτησης 

 
Όταν ολοκληρωθεί ο έλεγχος από την αντίστοιχη σχολική μονάδα, ο χρήστης θα μπορεί να 
εντοπίσει την εν λόγω αίτηση σε μία από τις παρακάτω ενότητες (ανάλογα με την ενέργεια 
της σχολικής μονάδας κατόπιν ελέγχου της αντίστοιχης αίτησης): 

● στην ενότητα “Αποδεκτές, σε αναμονή οριστικοποίησης” εφόσον εγκριθεί. 
● στην ενότητα “Σε αναμονή διορθώσεων από κηδεμόνα” εφόσον επιστραφεί από την 

σχολική μονάδα στον κηδεμόνα για διορθώσεις. 
● στην ενότητα “Ακυρωμένες” σε περίπτωση που η αίτηση δεν γίνει δεκτή από την 

σχολική μονάδα.  
● στην ενότητα “Σε επεξεργασία από ΔΙΠΕ” σε περίπτωση που προωθηθεί η αίτηση 

από τη σχολική μονάδα στην αρμόδια ΔΙΠΕ. 
 

Επιστροφή από κηδεμόνα με διορθώσεις 

Η ενότητα αυτή αφορά αιτήσεις που έχουν επανυποβληθεί από κηδεμόνες κατόπιν 
διόρθωσης στοιχείων, όπως τους ζητήθηκε από τη σχολική μονάδα. 
 
Στην περίπτωση αυτή ο χρήστης έχει την δυνατότητα να προβάλλει τα στοιχεία της αίτησης, 
πατώντας στον κωδικό αναφοράς της. 
 
Όταν ολοκληρωθεί ο επανέλεγχος από την αντίστοιχη σχολική μονάδα, ο χρήστης θα μπορεί 
να εντοπίσει την εν λόγω αίτηση σε μία από τις παρακάτω ενότητες (ανάλογα με την 
ενέργεια της σχολικής μονάδας κατόπιν ελέγχου της αντίστοιχης αίτησης): 
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● στην ενότητα “Αποδεκτές, σε αναμονή οριστικοποίησης” εφόσον εγκριθεί. 
● στην ενότητα “Σε αναμονή διορθώσεων από κηδεμόνα” εφόσον επιστραφεί εκ νέου 

από την σχολική μονάδα στον κηδεμόνα για διορθώσεις. 
● στην ενότητα “Ακυρωμένες” σε περίπτωση που η αίτηση δεν γίνει δεκτή από την 

σχολική μονάδα.  
● στην ενότητα “Σε επεξεργασία από ΔΙΠΕ” σε περίπτωση που προωθηθεί η αίτηση 

από τη σχολική μονάδα στην αρμόδια ΔΙΠΕ. 
 

Επιστροφή από ΔΙΠΕ 

Η ενότητα αυτή αφορά αιτήσεις που προωθήθηκαν από σχολική μονάδα προς την αρμόδια 
ΔΙ.Π.Ε., ελέγχθηκαν από αυτή και επιστράφηκαν πίσω στο σχολείο ή προωθήθηκαν σε άλλο 
νηπιαγωγείο με σχετικό σχόλιο. 
 
Στην περίπτωση αυτή ο χρήστης έχει την δυνατότητα να προβάλλει τα στοιχεία της αίτησης, 
πατώντας στον κωδικό αναφοράς της. 
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Επιστροφή από ΔΙ.Π.Ε. - Προβολή αίτησης 

 
Όπως και στις προηγούμενες περιπτώσεις, αφού επιστραφεί/προωθηθεί η αίτησης στη 
σχολική μονάδα και όταν ολοκληρωθεί ο έλεγχος από την ίδια, ο χρήστης θα μπορεί να 
εντοπίσει την εν λόγω αίτηση σε μία από τις παρακάτω ενότητες (ανάλογα με την ενέργεια 
της σχολικής μονάδας κατόπιν ελέγχου της αντίστοιχης αίτησης): 

● στην ενότητα “Αποδεκτές, σε αναμονή οριστικοποίησης” εφόσον εγκριθεί. 
● στην ενότητα “Σε αναμονή διορθώσεων από κηδεμόνα” εφόσον επιστραφεί από την 

σχολική μονάδα στον κηδεμόνα για διορθώσεις. 
● στην ενότητα “Ακυρωμένες” σε περίπτωση που η αίτηση δεν γίνει δεκτή από την 

σχολική μονάδα.  
● στην ενότητα “Σε επεξεργασία από ΔΙΠΕ” σε περίπτωση που προωθηθεί εκ νέου η 

αίτηση από τη σχολική μονάδα στην αρμόδια ΔΙΠΕ. 
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Σε αναμονή διορθώσεων από κηδεμόνα 

Η ενότητα αυτή αφορά αιτήσεις που επιστράφηκαν στον κηδεμόνα κατόπιν ελέγχου από τη 
σχολική μονάδα.  
 
Ο χρήστης, πατώντας στον κωδικό αναφοράς της αίτησης, μπορεί να προβάλλει τα στοιχεία 
της, άλλα και τα σχόλια που είχε αναγράψει η σχολική μονάδα κατά την επιστροφή της στον 
κηδεμόνα. 
 

 
Σε αναμονή διορθώσεων από κηδεμόνα - Προβολή αίτησης 

 
Όταν ο κηδεμόνας υποβάλει εκ νέου την αίτηση, κατόπιν διόρθωσης, ο χρήστης θα μπορεί 
να εντοπίσει την εν λόγω αίτηση στην ενότητα “Επιστροφή από κηδεμόνα με διορθώσεις”. 
 

Σε επεξεργασία από ΔΙΠΕ 

Η ενότητα αυτή αφορά αιτήσεις που βρίσκονται σε αναμονή ελέγχου από την αρμόδια 
ΔΙ.Π.Ε. κατόπιν προώθησης τους από σχολική μονάδα. 
 
Ο χρήστης, πατώντας στον κωδικό αναφοράς της αίτησης, μπορεί να προβάλλει τα στοιχεία 
της, άλλα και τα σχόλια που είχε αναγράψει η σχολική μονάδα κατά την προώθησή της στη 
ΔΙ.Π.Ε.. 



Πρώτη Εγγραφή – Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογής για ΔΙ.Π.Ε. 

13 

 

 
Σε επεξεργασία από ΔΙ.Π.Ε. - Προβολή αίτησης 
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Με ευθύνη του προσωπικού της ΔΙΠΕ οι αιτήσεις προωθούνται: 
● πίσω στο Νηπιαγωγείο που υποβλήθηκε η αίτηση εξαρχής, πατώντας στο κόκκινο 

κουμπί “Επιστροφή στο νηπιαγωγείο” ή 
● σε διαφορετικό Νηπιαγωγείο της αρμοδιότητάς της, πατώντας στο μπλε κουμπί 

“Προώθηση σε άλλο νηπιαγωγείο”.  
 

 
Σε επεξεργασία από ΔΙ.Π.Ε. - Προώθηση σε άλλο νηπιαγωγείο 

 
Αν επιλέξει να προωθήσει την αίτηση σε άλλο νηπιαγωγείο, τότε ανοίγει ένα pop-up 
παράθυρο στο οποίο μπορεί να αναζητήσει και να επιλέξει από την διαθέσιμη λίστα 
Σχολικών Μονάδων της αρμοδιότητάς της, να αναγράψει σχετικό σχόλιο και να προωθήσει 
την αίτηση στο επιλεγμένο Νηπιαγωγείο πατώντας “Προώθηση σε άλλο νηπιαγωγείο”. Αν 
έγινε ενέργεια εκ παραδρομής, μπορεί να την αναιρέσει επιλέγοντας “Ακύρωση”. 
 

 
Προώθηση σε άλλο νηπιαγωγείο - Επιλογή σχολικής μονάδας 

 
Στη συνέχεια οι αιτήσεις μεταβαίνουν στην κατάσταση "Επιστροφή από ΔΙΠΕ ". 
 

Αποδεκτές σε αναμονή οριστικοποίησης 

Η ενότητα αυτή αφορά αιτήσεις που έχουν εγκριθεί από το σχολείο και αναμένεται, αν 
χρειαστεί, ο τελικός έλεγχος/ανακατανομή από την αρμόδια ΔΙ.Π.Ε.  
 
Ο χρήστης, πατώντας στον κωδικό αναφοράς της αίτησης, μπορεί να προβάλλει και να 
ελέγξει τα στοιχεία της. 
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Στη φάση αυτή η αρμόδια ΔΙ.Π.Ε. έχει τη δυνατότητα, κατόπιν εξέτασης, να προωθήσει την 
αίτηση σε άλλο νηπιαγωγείο επιλέγοντας “Ανακατανομή”. 
 

 

 
Αποδεκτές, σε αναμονή οριστικοποίησης - Έλεγχος αίτησης 

 
Έπειτα, ο χρήστης καλείται να επιλέξει νέα σχολική μονάδα στην οποία θα μετακινηθεί η 
αίτηση και, προεραιτικά, να αναγράψει σχετικό σχόλιο. Για να ολοκληρωθεί η μετακίνηση 
επιλέγει “Ανακατανομή”. Αν έγινε ενέργεια εκ παραδρομής, μπορεί να την αναιρέσει 
επιλέγοντας “Ακύρωση”. 
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Ανακατανομή - Επιβεβαίωση 

 
Όταν ολοκληρωθεί η μετακίνηση της αίτησης σε άλλο σχολείο θα εμφανιστεί σχετικό μήνυμα 
στην οθόνη του χρήστη και, επίσης, η αίτηση θα φέρει σχετική ένδειξη στον πίνακα των 
αιτήσεων. 
 

 
Ανακατανομή - Επιτυχής μετακίνηση 
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Οριστικοποιημένες εγγραφές 

Η ενότητα αυτή αφορά αιτήσεις που έχουν εγκριθεί από το Νηπιαγωγείο και έχουν λάβει και 
οριστική έγκριση από την αρμόδια ΔΙ.Π.Ε. 
 
Στην ενότητα αυτή ο χρήστης μπορεί μόνο να προβάλει τα στοιχεία μιας οριστικοποιημένης 
αίτησης, πατώντας στον κωδικό αναφοράς της. 
 

Ακυρωμένες 

Η ενότητα αυτή αφορά αιτήσεις που έχουν ακυρωθεί από σχολική μονάδα, κατόπιν ελέγχου. 
 
Στην ενότητα αυτή ο χρήστης μπορεί μόνο να προβάλει τα στοιχεία μιας ακυρωμένης 
αιτησης, πατώντας στον κωδικό αναφοράς της. 
 

Όλες 
Στην ενότητα “Όλες” εμφανίζονται όλες οι αιτήσεις που αφορούν σχολικές μονάδες οι οποίες 
υπάγονται στην αντίστοιχη αρμόδια ΔΙ.Π.Ε.. 
 
Ο χρήστης μπορεί να προβάλλει την εκάστοτε αίτηση, πατώντας στον κωδικό αναφορά της, 
και να κάνει ενέργειες ανάλογα με την κατάσταση που βρίσκεται η αίτηση. 
 
 
 

Εξαγωγή αιτήσεων 

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να εξάγει όλες τις αποδεκτές αιτήσεις σε μορφή αρχείου excel, 
επιλέγοντας το μπλε κουμπί “Εξαγωγή αιτήσεων”. 
 

 
Εξαγωγή αιτήσεων 

 

Περαιτέρω πληροφορίες 

Ο χρήστης ΔΙ.Π.Ε. μπορεί επίσης να αναζητά και να βλέπει υποβεβλημένες αιτήσεις που 
αφορούν μονάδες της αρμοδιότητάς της. Δίνεται δυνατότητα φιλτραρίσματος αναζήτησης 
ανά Νηπιαγωγείο και ανά κατάσταση (από το μενού στη δεξιά μεριά). 
 
Μπορεί να παρακολουθεί αιτήσεις που έχουν εγκριθεί από σχολική μονάδα της 
αρμοδιότητας της και βρίσκονται σε αναμονή οριστικοποίησης. 
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Οι οριστικοποιημένες εγγραφές αποστέλλονται στη συνέχεια στο MySchool για καταγραφή.  


