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 ΘΕΜΑ:  «Κακοριςμόσ  χολικών Περιφερειών  Νθπιαγωγείων  1ου, 2ου,  3ου και  4ου  Άμφιςςασ». 

  
Η  Διευκφντρια  Διεφκυνςθσ   

Πρωτοβάκμιασ  Εκπαίδευςθσ  Φωκίδασ 

 
   Ζχοντασ υπόψη:   

1. Τισ διατάξεισ τησ παρ. 9 του άρθρου 2 του Ν. 1566 / 1985 (Φ.Ε.Κ. 167/30-09-1985, τ. Αϋ)  «Δομή 

και λειτουργία τησ Πρωτοβάθμιασ και Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ και άλλεσ διατάξεισ». 

2. Τισ διατάξεισ του άρθρου 5 του Π.Δ. 79/2017 (Φ.Ε.Κ. 109/01-08-2017, τ. Αϋ) «Οργάνωςη και 

λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικϊν ςχολείων».  

3. Τη με αριθμ. 170405/ΓΓ1/2021 Υ.Α. (ΦΕΚ 6273/τ.Βϋ/28-12-2021 «Καθοριςμόσ των ειδικότερων 

καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Διευθυντϊν Εκπαίδευςησ».   

4. Τη με αρ. πρωτ. Φ.353.1/120/88595/Ε3/18-07-2022 Απόφαςη τησ Υπουργοφ Παιδείασ και 

Θρηςκευμάτων με θζμα: «Τοποθζτηςη Διευθυντϊν Πρωτοβάθμιασ και Δευτεροβάθμιασ 

Εκπαίδευςησ». 

5. Τισ διατάξεισ τησ  με αριθμό  50025/26-09-2018 (Φ.Ε.Κ. 4217/26-09-2018, τ. Βϋ) Κ.Υ.Α. Υπουργϊν 

Εςωτερικϊν, Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρηςκευμάτων, Οικονομικϊν και Υποδομϊν και Μεταφορϊν 

«Μεταφορά μαθητϊν δημοςίων ςχολείων από τισ Περιφζρειεσ». 

6. Την υφιςτάμενη οργανικότητα, την κτιριακή υποδομή και τη χωροταξική θζςη των  Νηπιαγωγείων 

τησ Δημοτικήσ Κοινότητασ Άμφιςςασ του Δήμου Δελφϊν και την αναγκαιότητα οριςμοφ των 

ςχολικϊν περιφερειϊν τουσ για  την  εφρυθμη λειτουργία  τουσ. 

7. Τη με αρ. πρωτ.: Φ.Αποφ./4902/09-09-2022 (ΑΔΑ: ΨΠΥΜ46ΜΤΛΗ-Φ8Ο) «Αναςτολή Λειτουργίασ 

Σχολικϊν Μονάδων Πρωτοβάθμιασ Εκπαίδευςησ τησ Περιφερειακήσ Δ.Ε. Στερεάσ Ελλάδασ για το 

ςχολικό ζτοσ 2022-2023» απόφαςη τησ Δ/ντριασ Περιφερειακήσ Διεφθυνςησ Πρωτ/θμιασ & 

Δευτ/θμιασ Εκπαίδευςησ Στερεάσ Ελλάδασ, με την οποία αναςτζλλεται η λειτουργία του 4ου 

Νηπιαγωγείου Άμφιςςασ, λόγω ζλλειψησ ικανοφ αριθμοφ μαθητϊν/τριϊν. 
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8. Το γεγονόσ του ότι με την ζκδοςη τησ παροφςησ απόφαςησ ουδεμία δαπάνη προκαλείται ςε 

βάροσ του τακτικοφ προχπολογιςμοφ πζραν τησ προβλεπόμενησ ανά ςχολικό ζτοσ για τισ 

μεταφορζσ των μαθητϊν, -τριϊν.   

9. Την εφρυθμη λειτουργία των Νθπιαγωγείων 1ου, 2ου , 3ου και  4ου  Άμφιςςασ,  

 

Α   π   ο   φ   α   ς   ί   η   ο   υ   μ  ε 
 

 Α.   Κ α κ ο ρ ί η ο υ μ ε  τισ Σχολικζσ Περιφζρειεσ  των Νηπιαγωγείων 1ου,  2ου,  3ου  και  4ου   

Άμφιςςασ  από το ςχολικό ζτοσ   2023-2024  αναλυτικά, ωσ ακολοφθωσ: 

              

Ι.      χολικι Περιφζρεια   1ου 2/κζςιου Νθπιαγωγείου  Άμφιςςασ  

            Το κεντρικό - νοτιοανατολικό τμήμα τησ πόλησ με τα παρακάτω χαρακτηριςτικά όρια: 
 

 Το τμήμα τησ πόλησ που βρίςκεται δεξιά από τισ  οδοφσ  Δ. Ψαρροφ και Κ. Κανάρθ από τη 

ςυμβολή τουσ από την οδό Γ. Χατηθγεωργίου μζχρι τη ςυμβολή τουσ  με την οδό Γιάννθ 

Δελμοφηου. 

 Το τμήμα τησ πόλησ που βρίςκεται δεξιά από την  οδό Γιάννθ Δελμοφηου, εκτόσ των κατοικιϊν 

που ζχουν πρόςοψη ςε αυτή, από τη ςυμβολή με τη οδό Κ.  Κανάρθ μζχρι τη ςυμβολή τησ με την 

οδό Δ. Λιανολοποφλου. 

 Το δεξιό τμήμα τησ οδοφ Δ. Λιανολοποφλου, από τη ςυμβολή τησ με τη οδό Γιάννθ Δελμοφηου 

μζχρι τη ςυμβολή τησ με την οδό  Π. Μαρκίδου.   

 Το δεξιό τμήμα τησ πόλησ που περικλείεται από τισ οδοφσ Π. Μαρκίδου, ταλλοφ και  

Γερογιάννθ,  εκτόσ των κατοικιϊν που ζχουν πρόςοψη ςε αυτζσ,  μζχρι τη ςυμβολή  με την οδό 

Αγίων  Θεοδώρων. 

 Το δεξιό τμήμα τησ οδοφ Αγίων Θεοδώρων, από τη ςυμβολή τησ με την οδό Γερογιάννθ και τη 

νοητή ευθεία μζχρι τη ςυμβολή τησ με την οδό Περγάμου.  

 Το δεξιό, εκατζρωθεν, τμήμα τησ οδοφ Περγάμου, από τη ςυμβολή τησ με τη νοητή ευθεία με  

την οδό  Αγίων Θεοδώρων, μζχρι τη ςυμβολή με την οδό Ε. Μαςτρανδρζου. 
 

ΙΙ.      χολικι Περιφζρεια  2ου 2/κζςου Νθπιαγωγείου  Άμφιςςασ  

Το  βόρειο-βορειοανατολικό  τμήμα τησ πόλησ με τα παρακάτω χαρακτηριςτικά όρια: 

 Αριςτερό  τμήμα τησ  οδοφ  Αγίων Θεοδώρων, από τη ςυμβολή τησ  με την οδό Γερογιάννθ και 

τη νοητή ευθεία μζχρι τη ςυμβολή τησ με την οδό Περγάμου.  

 Το αριςτερό, εκατζρωθεν, τμήμα τησ  οδοφ Περγάμου, από τη ςυμβολή τησ με τη νοητή ευθεία 

με την οδό  Αγίων Θεοδώρων μζχρι τη ςυμβολή με την οδό Χ. Χαραλάμπουσ. 

 Δεξιό τμήμα τησ  οδοφ  Μιχαλοποφλου, από τη ςυμβολή τησ με την οδό Γερογιάννθ μζχρι τη 

ςυμβολή τησ με την οδό Πανουργιά. 

 Το   τμήμα τησ πόλησ που βρίςκεται δεξιά τησ οδοφ Ν. Κόκκαλθ, εκτόσ των κατοικιϊν που ζχουν 

πρόςοψη ςε αυτή, από τη ςυμβολή τησ με την οδό Πανουργιά μζχρι τη ςυμβολή την οδό 

Κοττοροφ. 

 Το   τμήμα τησ πόλησ που βρίςκεται δεξιά τησ οδοφ Κοττοροφ, εκτόσ των κατοικιϊν που ζχουν 

πρόςοψη ςε αυτή από τη ςυμβολή τησ με την οδό Ν. Κόκκαλθ μζχρι τη ςυμβολή τησ με την  οδό 

Ακ. Δθμθτρά. 

 Δεξιό τμήμα τησ οδοφ Ακ. Δθμθτρά, από τη ςυμβολή τησ με την οδό  Κοττοροφ  μζχρι τη 

ςυμβολή τησ με την οδό Τπολ/γοφ Δ. Γάτου. 

 Δεξιό τμήμα τησ οδοφ Φαροποφλου, από τη ςυμβολή τησ με την οδό Τπολ/γοφ Δ. Γάτου μζχρι τη 

ςυμβολή τησ με την οδό Σουροφντηθ. 
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ΙΙΙ.     χολικι Περιφζρεια  3ου  2/κζςιου Νθπιαγωγείου  Άμφιςςασ   

Το βορειοδυτικό  τμήμα τησ πόλησ με τα παρακάτω χαρακτηριςτικά όρια: 

 Το τμήμα τησ πόλησ  που βρίςκεται αριςτερά  από τισ  οδοφσ   Δ. Ψαρροφ  και  Κ. Κανάρθ  από  

τη  ςυμβολή τουσ με την οδό Ανώνυμοσ  14  μζχρι  τη  ςυμβολή τουσ με την οδό Ρ. Κοντοριγα.  

 Αριςτερό τμήμα των  οδϊν Ρ. Κοντοριγα και Δ. Ι. Ζουμά, από τη ςυμβολή τουσ με την  οδό  

Εκνικισ Αντιςτάςεωσ μζχρι τη ςυμβολή τουσ με την οδό Ν. & Θ. Μοςκαχλαϊδι.  

 Οι  οδοί Ν. & Θ. Μοςκαχλαϊδι,  Καραγιάννθ  και  Φρουρίου,  εκατζρωθεν, από τη ςυμβολή τουσ  

με την οδό  Δ. Ι. Ζουμά  μζχρι  τη ςυμβολή τουσ με την οδό Πίνδου.  

 Αριςτερό τμήμα τησ  οδοφ Πίνδου,  από  τη ςυμβολή τησ  με την οδό  Φρουρίου  μζχρι  το τζρμα 

τησ.  

 Το νοτιοδυτικό τμιμα τησ πόλησ που βρίςκονται οι νζεσ εργατικζσ κατοικίεσ  επί τησ Επαρχιακισ 

οδοφ Άμφιςςασ - Λιδωρικίου. 

 

ΙV.         χολικι Περιφζρεια   4ου 2/κζςιου Νθπιαγωγείου Άμφιςςασ 

             Το κεντρικό και  νοτιοδυτικό τμήμα τησ πόλησ με τα παρακάτω χαρακτηριςτικά όρια:  

 Δεξιό τμήμα των οδϊν Ρ. Κοντοριγα και  Δ. Ι. Ζουμά,  από τη ςυμβολή τουσ με την οδό Κ. 

Κανάρθ μζχρι  τη  ςυμβολή  τουσ με την οδό Ν. & Θ. Μοςκαχλαϊδι.  

 Το τμήμα τησ πόλησ που βρίςκεται δεξιά των οδϊν Ν. & Θ. Μοςκαχλαϊδι,  Καραγιάννθ  και  

Φρουρίου, εκτόσ των κατοικιϊν που ζχουν πρόςοψη ςε αυτζσ, από τη ςυμβολή τουσ  με την οδό   

Δ. Ι. Ζουμά μζχρι τη ςυμβολή τουσ με την οδό Πίνδου. 

 Δεξιό  τμήμα τησ  οδοφ Πίνδου, από τη ςυμβολή τησ με την οδό Φρουρίου μζχρι το τζρμα τησ. 

 Το δεξιό τμήμα τησ οδοφ Κ. Κανάρθ, από τη ςυμβολή τησ με την οδό Ρ. Κοντοριγα μζχρι τη 

ςυμβολή τησ την οδό Γιάννθ Δελμοφηου.   

 Η οδόσ Γιάννθ Δελμοφηου, εκατζρωθεν, από τη ςυμβολή τησ με την οδό Κ. Κανάρθ μζχρι τη 

ςυμβολή τησ με την οδό Δ. Λιανολόπουλου.  

  Αριςτερό  τμήμα τησ οδοφ Δ . Λιανολοποφλου  μζχρι ςυμβολή τησ με την οδό Π. Μαρκίδθ. 

 Η οδόσ Π. Μαρκίδου, εκατζρωθεν, από τη ςυμβολή τησ με την οδό Δ . Λιανολοποφλου  μζχρι τη 

ςυμβολή τησ με την οδό ταλλοφ. 

 Οι οδοί ταλλοφ και Γερογιάννθ, εκατζρωθεν, μζχρι τη ςυμβολή τουσ με την οδό 

Μιχαλοποφλου. 

 Αριςτερό  τμήμα τησ οδοφ Μιχαλοποφλου, από τη ςυμβολή τησ με την οδό Γερογιάννθ μζχρι τη 

ςυμβολή τησ με την οδό Πανουργιά. 

 Η οδόσ Κόκκαλθ, εκατζρωθεν, από τη ςυμβολή τησ με την οδό Πανουργιά μζχρι τη ςυμβολή τησ 

με την οδό Κοττοροφ. 

 Η οδόσ Κοττοροφ, εκατζρωθεν, από τη ςυμβολή τησ με την οδό  Ν. Κόκκαλθ μζχρι τη ςυμβολή 

τησ με την οδό Ακ. Δθμθτρά. 

 Αριςτερό τμήμα τησ οδοφ Ακ. Δθμθτρά, από τη ςυμβολή τησ με την οδό Κοττοροφ μζχρι τη 

ςυμβολή τησ με την οδό Τπολ/γοφ Δ. Γάτου. 

 

Τα προνήπια/νήπια που ανήκουν ςτη ςχολική περιφζρεια του 4ου 2/θζςιου Νηπιαγωγείου Άμφιςςασ, 

το οποίο κατά το τρζχον ςχολικό ζτοσ 2022-23 βρίςκεται ςε αναςτολή λειτουργίασ, εφόςον αυτή 

εξακολουθεί να ιςχφει, εγγράφονται ςτο πληςιζςτερο ςτον τόπο κατοικίασ τουσ ςχολείο που είναι 

όμορο με τα αντίςτοιχα όρια τησ περιφζρειασ του 4ου Νηπιαγωγείου Άμφιςςασ, ήτοι ςτο 1ο, 2ο ή το 3ο 

Νηπιαγωγείο  Άμφιςςασ.    
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Β. Τα προνήπια και νήπια που προζρχονται από όλεσ τισ γειτονικζσ Σοπικζσ Κοινότθτεσ τησ Άμφιςςασ 

θα εγγράφονται ςτο 3ο 2/κζςιο Νθπιαγωγείο Άμφιςςασ. Συγκεκριμζνα, ςτο 3ο Νηπιαγωγείο 

Άμφιςςασ θα εγγράφονται προσ φοίτηςη τα προνήπια και νήπια που προζρχονται από τισ Τοπικζσ 

Κοινότητεσ  Αγίου Γεωργίου, Αγίασ Ευκυμίασ, Αγίου Κων/νου, Βίνιανθσ, Βουνιχώρασ, Δροςοχωρίου, 

Ελαιώνα, Προςθλίου και  ερνικακίου. 
 

 

Γ. Για την εξυπηρζτηςη αυςτηρά και μόνο παιδαγωγικϊν λόγων, η ςυνζχιςη τησ φοίτηςησ μζχρι και 

την ολοκλήρωςή τησ των νηπίων που ιδθ φοιτοφν ςε Νηπιαγωγεία τα οποία τίθενται εκτόσ 

χωροταξικήσ κατανομήσ με την παροφςα απόφαςη, επαφίεται ςτη βοφληςη των γονζων και 

κηδεμόνων τουσ.    

 

Με την ζκδοςη τησ παροφςασ απόφαςησ, η οποία θα αναρτηθεί ςτην ιςτοςελίδα τησ Δ/νςησ Π.Ε. 

Φωκίδασ, κάθε προηγοφμενη ωσ προσ τισ ςχολικζσ περιφζρειεσ των Νηπιαγωγείων τησ Δημοτικήσ 

Κοινότητασ  Άμφιςςασ του Δήμου Δελφϊν, παφει να ιςχφει. 

              
 

   Η  Διευκφντρια  Δ/νςθσ Π.Ε. Φωκίδασ 
 
 
 
 

Αμαλία Β. Παπαϊωάννου 
 

 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ: 
1.  Δ/νςθ Ανάπτυξθσ Π.Ε. Φωκίδασ 
     Σμ. Δια Βίου Μάκθςθσ, Παιδείασ & Απαςχόλθςθσ 

                              ΕΝΣΑΤΘΑ 
2.  Περιφερειακι Δ/νςθ Π.& Δ. Εκπ/ςθσ  τερεάσ Ελλάδασ 

                              Αρκαδίου 8 
                              35131  ΛΑΜΙΑ 

3.  κ.κ. Προϊςταμζνεσ  των  Νθπιαγωγείων 
     1ου,  2ου και  3ου Άμφιςςασ   
                                               ΕΝΣΑΤΘΑ 
4.  υλλόγουσ Γονζων και Κθδεμόνων 
     Νθπιαγωγείων  1ου,  2ου και  3ου Άμφιςςασ  
     (με ευθφνη των κ.κ.  Προϊςταμζνων )                   
                                               ΕΝΣΑΤΘΑ 
5.  Δθμοτικι  Επιτροπι  Παιδείασ  του Διμου   Δελφών  
                                               ΕΝΣΑΤΘΑ 
6. χολικι Επιτροπι Α/κμιασ Εκπ/ςθσ  Διμου   Δελφών  

                  ΕΝΣΑΤΘΑ 
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