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

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.   

 

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.   
 
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  
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● 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  

 
 
 

 
  Οθόνη   διαχείρισης   αιτήσεων   ΔΙ.Π.Ε.  

 

Καταστάσεις   Αίτησης  
● Σε   επεξεργασία   από   το   σχολείο  

Η   ενότητα   αυτή   αφορά   αιτήσεις   που   έχουν   υποβληθεί   από   κηδεμόνες   και   εκκρεμεί   ο   έλεγχος  
από   το   σχολείο.   
 

● Σε   αναμονή   διορθώσεων   από   κηδεμόνα  
Η   ενότητα   αυτή   αφορά   αιτήσεις   που   επιστράφηκαν   στον   κηδεμόνα   κατόπιν   ελέγχου   από   το  
σχολείο.   
 

● Επιστροφή   από   κηδεμόνα   με   διορθώσεις  
Η   ενότητα   αυτή   αφορά   αιτήσεις   που   έχουν   επανυποβληθεί   από   κηδεμόνες   κατόπιν  
διόρθωσης   στοιχείων,   όπως   τους   ζητήθηκε   από   το   Νηπιαγωγείο.  

 
● Σε   επεξεργασία   από   ΔΙΠΕ  

Η   ενότητα   αυτή   αφορά   αιτήσεις   που   βρίσκονται   σε   αναμονή   ελέγχου   από   την   αρμόδια  
ΔΙ.Π.Ε.   κατόπιν   προώθησης   τους   από   το   σχολείο.  

● Επιστροφή   από   ΔΙΠΕ  
Η   ενότητα   αυτή   αφορά   αιτήσεις   που   προωθήθηκαν   από   το   Νηπιαγωγείο   στην   αρμόδια  
ΔΙ.Π.Ε.,   ελέγχθηκαν   από   αυτή   και   επιστράφηκαν   πίσω   στο   σχολείο   με   σχετικό   σχόλιο.  
 

● Αποδεκτές   σε   αναμονή   οριστικοποίησης  
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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.   
 

● Σε   αναμονή   ανακατανομής   από   ΔΙΠΕ  
Η   ενότητα   αυτή   αφορά   αιτήσεις   που   έχουν   γίνει   αποδεκτές   από   τα   νηπιαγωγεία   της   εκάστοτε  
αρμόδιας   ΔΙ.Π.Ε.   και   δεν   είναι   εφικτό   να   εγκριθούν   λόγω   κάλυψης   των   διαθέσιμων   θέσεων  
του   σχολείου.  
 

● 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.  
 
 

Δυνατότητες   ΔΙ.Π.Ε.  
Μέσα   στο   διάστημα   υποβολής   αιτήσεων   το   αρμόδιο   προσωπικό   ΔΙ.Π.Ε.   έχει   τις   εξής  
δυνατότητες:  
 
 
Έλεγχος   αίτησης  
Ο   χρήστης   μπορεί   να   ελέγξει   τις   υποβεβλημένες   αιτήσεις   που   αφορούν   τις   μονάδες   του   και  
είναι   σε   κατάσταση   “Σε   επεξεργασία   από   ΔΙΠΕ”.   
Για   να   ξεκινήσει   τον   έλεγχο   της   αίτησης,   πατάει   πάνω   στον   κωδικό   αναφοράς   της   αίτησης.  
 

Επιλογή   αίτησης   
 

Προβάλλονται   στη   συνέχεια   τα   στοιχεία   της   αίτησης,   όπως   αυτά   υποβλήθηκαν   από   τον  
κηδεμόνα.  
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Προβολή   αίτησης   
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Με   ευθύνη   του   προσωπικού   της   ΔΙΠΕ   οι   αιτήσεις   προωθούνται:  

● πίσω   στο   Νηπιαγωγείο   που   υποβλήθηκε   η   αίτηση   εξαρχής,   επιλογή  
“Επιστροφή   στο   νηπιαγωγείο”   ή  

● σε   διαφορετικό   Νηπιαγωγείο   της   αρμοδιότητάς   της,   επιλογή   “Προώθηση   σε  
άλλο   νηπιαγωγείο”.   Αν   επιλέξει   να   προωθήσει   την   αίτηση   σε   άλλο  
νηπιαγωγείο,   τότε   ανοίγει   ένα   pop-up   στο   οποίο   μπορεί   να   αναζητήσει   και   να  
επιλέξει   από   την   διαθέσιμη   λίστα   Σχολικών   Μονάδων   της   αρμοδιότητάς   της.  

 
Αναζήτηση   νηπιαγωγείου   της   αρμοδιότητάς   της   

 
Στη   συνέχεια   οι   αιτήσεις   μεταβαίνουν   στην   κατάσταση   "Επιστροφή   από   ΔΙΠΕ   ".  
 
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   βρίσκεται   σε   αναμονή   οριστικοποίησης.  
 
Σε   μεταγενέστερο   χρόνο,   με   λειτουργικότητες   που   θα   δοθούν   σε   επόμενη   έκδοση   της  
εφαρμογής,   το   αρμόδιο   προσωπικό   της   ΔΙ.Π.Ε.   θα   μπορεί   να   κάνει   ανακατανομή   σε  
αποδεκτές   αιτήσεις,   στις   περιπτώσεις   όπου   η   σχολική   μονάδα   δεν   μπορεί   να   δεχθεί   όλους  
τους   μαθητές.   Οι   αιτήσεις   αυτές   θα   βρίσκονται   σε   “Σε   αναμονή   ανακατανομής   από   ΔΙΠΕ”.   
Μετά   την   ανακατανομή,   η   αίτηση   περνάει   σε   κατάσταση   “Οριστικοποιημένη   εγγραφή”.  
 
Στις   περιπτώσεις   όπου   η   σχολική   μονάδα   μπορεί   να   δεχθεί   όλους   τους   μαθητές,   οι   αιτήσεις  
πηγαίνουν   από   “Αποδεκτή,   σε   αναμονή   οριστικοποίησης”   σε   κατάσταση   “Οριστικοποιημένη  
εγγραφή”.  
 
Οι   οριστικοποιημένες   εγγραφές   αποστέλλονται   στη   συνέχεια   στο   MySchool   για   καταγραφή.   
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