
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

Οι εγγραφές στα Νηπιαγωγεία, τη σχολική χρονιά 2019-20 θα πραγματοποιηθούν  

από 6 έως 20 Μαΐου 2019.  

Εγγραφές μετά τις 21 Μαΐου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του 

Διευθυντή/ντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Ε.).  

Στα Νηπιαγωγεία, για το σχολικό έτος 2019-20, θα φοιτήσουν μαθητές που έχουν 

συμπληρώσει τη νόμιμη ηλικία εγγραφής, όπως αυτή ορίζεται στις σχετικές διατάξεις 

της παρ.3β, του άρθρου 33 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38 Α). Σύμφωνα με αυτές, στα 

Νηπιαγωγεία εγγράφονται υποχρεωτικά μαθητές/τριες που την 31η Δεκεμβρίου του 

έτους εγγραφής συμπληρώνουν την ηλικία των τεσσάρων (4) ετών.  

Συγκεκριμένα, εγγράφονται στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2019-20, μαθητές 

γεννημένοι το 2014 και 2015. 

Η φοίτηση των νηπίων που συμπληρώνουν ηλικία τεσσάρων (4) ετών στο πλαίσιο της 

δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2019-2020 είναι υποχρεωτική 

και  καθορίζεται σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 4 του άρθρου 3 του νόμου 1566/ 

1985 (Α΄167), όπως αντικαταστάθηκε με την περ. γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 33 του νόμου 

4521/2018 (Α΄38). 

Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

 Οι γονείς/κηδεμόνες υποβάλλουν στο Νηπιαγωγείο που ανήκουν:  

α) Αίτηση εγγραφής – Υπεύθυνη δήλωση (Παραλαμβάνεται από το νηπιαγωγείο)  

β) Το πιστοποιητικό γέννησης των μαθητών αναζητείται από το Νηπιαγωγείο μέσω του 

Πληροφοριακού Συστήματος «myschool», σύμφωνα με την παρ. 4β, του άρθρου 6 του Π.Δ 79/2017 

(ΦΕΚ 109 Α) και την υπ΄ αρ. Φ.6/498/57863/Δ1/6-4-2016 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ. 

γ) Αποδεικτικό στοιχείο(λογαριασμός ΔΕΗ,ΟΤΕ,ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΦΟΡΙΑΣ ), όπως 

προβλέπεται από την παρ. 4, του άρ. 6 του Π.Δ 79/2017 (ΦΕΚ 109 Α) από το οποίο, διαπιστώνεται η 

διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του μαθητή. 

δ)Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο 

φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια. (παρ. 4, άρθρο 6, Π.Δ 79/2017 ΦΕΚ 109 Α). 

 ε) Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Παραλαμβάνεται από το νηπιαγωγείο), σύμφωνα 

με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκύκλιο (Α.Δ.Υ.Μ.) 

Στην περίπτωση των μαθητών/-τριών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες οι 

γονείς/κηδεμόνες συνυποβάλλουν γνωμάτευση από ΚΕΣΥ ή κρατικό ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη 

κρατική αρμόδια υπηρεσία. Επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση 

εγγραφής του μαθητή/τριας στο νηπιαγωγείο, διευκολύνει όμως την οργάνωση για υποστήριξη 

μαθητών με ΕΕΑ. 

Ωράριο εγγραφών:11-13π.μ                                    Η Προϊσταμένη του νηπιαγωγείου 

 

                                                                                                                 Τζιάλλα Παναγιώτα 

 

 



Χωροταξική Κατανομή για τις εγγραφές στο 2ο Νηπιαγωγείο 

Ιωαννίνων 
Οδοί που περιλαμβάνουν τα όρια του νηπιαγωγείου 
 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η αρμόδια Τριμελής Επιτροπή που έχει συσταθεί σε επίπεδο Διεύθυνσης, προβαίνει σε κλήρωση 

μεταξύ των νηπίων-προνηπίων του ανωτέρω πίνακα, έτσι ώστε να προκύψει ο αριθμός των μαθητών 

που συμπληρώνουν τους 25 μαθητές ανά τμήμα, αφού εξαιρέσει από την ανωτέρω διαδικασία τα 

νήπια - αδέλφια μαθητών που φοιτούν στο ίδιο νηπιαγωγείο ή στο συστεγαζόμενο δημοτικό σχολείο, 

όπως ορίζεται στο αρθρ. 6 του Π.Δ 79/2017 (ΦΕΚ 109 Α).  

Ο Δ/ντής Εκπαίδευσης αποφασίζει, ύστερα από την αιτιολογημένη εισήγηση της αρμόδιας Τριμελούς 

Επιτροπής, είτε για τη λειτουργία περισσοτέρων τμημάτων, είτε για την κατανομή των μαθητών σε 

όμορα Νηπιαγωγεία με κριτήριο τον τόπο κατοικίας τους και ενημερώνει αρμοδίως το Νηπιαγωγείο 

αποχώρησης και το Νηπιαγωγείο υποδοχής, έως την Παρασκευή 7 Ιουνίου 2019.  

Οι γονείς ενημερώνονται σχετικά από το Νηπιαγωγείο στο οποίο έχει κατατεθεί η αίτηση εγγραφής 

(περ. δ, παρ.4, του αρθρ.6 του Π.Δ 79/2017 (ΦΕΚ 109 Α). 

 

Τη Δευτέρα 10 Ιουνίου 2019 θα αναρτηθούν στα Νηπιαγωγεία:  ο οριστικός πίνακας των 

εγγραφέντων νηπίων και προνηπίων που θα φοιτήσουν τη σχολική χρονιά 2019-20 στο 

συγκεκριμένο νηπιαγωγείο. 

 

Γεωργίου Παπανδρέου έως τη διασταύρωση  με την Περαιβού   

Φιλικής εταιρείας 
Λουκή Ακρίτα έως τη διασταύρωση  με την Περαιβού  

Ανεξαρτησίας  από το Γυαλί καφενέ έως αρχή της Παύλου Μελά  
Καραϊσκάκη 

Πουκεβίλ 

Ζωϊδη  
Πατριάρχου Αθηναγόρα έως την Περαιβού 

Δούλη 
Ζωϊδη  

Βαλαωρίτου  

Σαχίνη 

 Περισσότερες πληροφορίες για τις εγγραφές μπορείτε να βρείτε στο site του νηπιαγωγείου 

Η ηλεκτρονική διεύθυνση είναι:https://blogs.sch.gr/2nipioan/ 

https://blogs.sch.gr/2nipioan/

