
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση εγκυκλίου για επανάληψη φοίτησης στο Νηπιαγωγείο» 

Σας  διαβιβάζουμε  την  με  αρ.  πρωτ.  8220/1/6/2012  εγκύκλιο  του  Τμήματος  Επιστημονικής  & 

Παιδαγωγικής  Καθοδήγησης  Π.Ε.  της  Περιφερειακής  Δ/νσης  Π.Ε.  &  Δ.Ε.  Αττικής  σχετικά  με  την 

επανάληψη φοίτησης των νηπίων στο Νηπιαγωγείο και παρακαλούμε για τις απαραίτητες ενέργειές 

σας. 

 

 

 ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

51η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 

 
Ταχ. δ/νση:   Πατησίων 187, 11253 Αθήνα 
Τηλ.:                        210‐8661915, 210‐2465855 
Πληροφορίες:  Σ. Περδικάρη, 6972316000 
Ιστότοπος:   http://dipe‐a‐athin.att.sch.gr 

http://dipe‐anatol.att.sch.gr 
    http://www.dipevath.gr 
Ηλ. Διεύθυνση:   sperdikari@sch.gr 

 
 
Αθήνα  
Αρ. Πρωτ.:  

ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
 
 
Αθήνα  
Αρ. Πρωτ.:  

ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
 
Αθήνα 1/6/2012 
Αρ. Πρωτ.: 69 

ΠΡΟΣ:  
Τα Νηπιαγωγεία της 51ης Περιφέρειας 
Προσχολικής Αγωγής Αττικής 

Έδρες τους 

Η Σχολική Σύμβουλος Π.Α. 
 

Δρ. Σοφία Περδικάρη 

http://dipe-anatol.att.sch.gr/
http://www.dipevath.gr/


Αρ. Πρωτ. Γρ.51ης Π.Σ.Π.Α.: 68 
Ημ. Λήψης: 1/6/2012 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα: 1 – 6 – 2012 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ                                        Αρ. Πρωτ.: 8220 
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
 

-----  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  

Π.Ε. & Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ 

ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ  ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

----- 
Ταχ. Δ/νση: Αν. Τσόχα 15 - 17  
Τ.Κ. – Πόλη: 11521 Αθήνα 

ΠΡΟΣ 
 

Σχολικούς Συμβούλους 
Προσχολικής Εκπαίδευσης Αττικής 

 
Κοινοποίηση 

 
Σχολικούς Συμβούλους 

Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής 
Ιστοσελίδα: http://attik.pde.sch.gr/    
E – mail: ss-athmias@attik.pde.sch.gr 

Πληροφορίες: Νομικού Αργεντίνη 
                        Φάκλαρη Ελένη 
Τηλέφωνο: 210 – 6464863 
Fax: 210 – 6450609 

 
 

 

ΘΕΜΑ: «Επανάληψη φοίτησης στο Νηπιαγωγείο» 

               

   Σύμφωνα με το Π.∆. 200/98, άρθρο 7, παρ. 7, για την επανάληψη φοίτησης 

ισχύει το εξής:  

Νήπια, τα οποία για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους καθώς και για λόγους υγείας που 

πιστοποιούνται με βεβαίωση ιατροπαιδαγωγικής υπηρεσίας ή κρατικού θεραπευτηρίου δεν 

μπορούν να παρακολουθήσουν την Α' τάξη του δημοτικού, παραμένουν για μια ακόμη χρονιά 

στο νηπιαγωγείο, ύστερα από δήλωση του γονέα. Επανάληψη φοίτησης στο νηπιαγωγείο για 

ένα έτος γίνεται ακόμη όταν διαπιστώνεται από ιατροπαιδαγωγική υπηρεσία ή το σχολικό 

σύμβουλο προσχολικής αγωγής ότι το νήπιο παρουσιάζει σοβαρές δυσκολίες νια να 

παρακολουθήσει τα μαθήματα της Α' τάξης του δημοτικού και εφόσον οι γονείς του το 

επιθυμούν. 

Επίσης, στο Π.∆. 201/98, άρθρο 7, παρ. 14, αναφέρεται: 

http://attik.pde.sch.gr/
mailto:ss-athmias@attik.pde.sch.gr


Εφόσον οι γονείς το επιθυμούν μπορεί να καθυστερήσει κατά ένα έτος η εγγραφή μαθητή στην 

Α' τάξη, όταν παρουσιάζει σοβαρές αδυναμίες να παρακολουθήσει το πρόγραμμα της Α' τάξης, 

όπως αυτό διαπιστώνεται από το Σύμβουλο Προσχολικής Αγωγής ή ύστερα από βεβαίωση 

ιατροπαιδαγωγικής υπηρεσίας. 

  Από τα παραπάνω συνάγονται τα εξής: 

 Υπάρχουν 2 διαδικασίες επανάληψης φοίτησης του νηπίου, αλλά και στις 2 

απαιτείται η συγκατάθεση των γονέων, η οποία θα πρέπει – σαφώς – να είναι 

έγγραφη. 

 Οι 2 διαδικασίες, εκτός από την έγγραφη συγκατάθεση των γονέων, απαιτούν 

είτε βεβαίωση ιατροπαιδαγωγικής υπηρεσίας – κρατικού θεραπευτηρίου είτε 

διαπίστωση από τη Σχολική Σύμβουλο Προσχολικής Αγωγής. 

 Η επανάληψη φοίτησης αφορά ένα και μόνο έτος 

 Σε κάθε περίπτωση πρέπει να διασφαλίζεται το απόρρητο των προσωπικών 

δεδομένων των νηπίων. 

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τις σχολικές μονάδες ευθύνης σας. 

 

 

 

Ο Προϊστάμενος Επιστημονικής - Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε. Αττικής 

 

 

Χρήστος Αναστόπουλος  
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