
πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 

  

ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 

Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ.  

 

Άξζξν 1 

ρνιηθή Πεξηθέξεηα 

1. Κάζε δεκφζην λεπηαγσγείν έρεη δηθή ηνπ ζρνιηθή πεξηθέξεηα θαη ζ' απηφ θνηηνχλ 

ηα λήπηα πνπ δηακέλνπλ ζηελ πεξηθέξεηά ηνπ. ε δήκνπο ή θνηλφηεηεο πνπ 

ιεηηνπξγνχλ πεξηζζφηεξα απφ έλα λεπηαγσγεία ηε ζρνιηθή πεξηθέξεηα νξίδεη ν 

αξκφδηνο πξντζηάκελνο ηεο Γ/λζεο ή ηνπ Γξαθείνπ Δθπ/ζεο, αθνχ ιάβεη ππφςε ηνπ 

ηελ πξφηαζε ηεο Γεκνηηθήο ή Κνηλνηηθήο Δπηηξνπήο Παηδείαο θαη ησλ πξντζηακέλσλ 

ησλ λεπηαγσγείσλ. Με ηελ ίδηα δηαδηθαζία γίλεηαη ε κεηαηφπηζε θαη ν 

επαλαπξνζδηνξηζκφο ησλ νξίσλ, φηαλ παξαζηεί αλάγθε.  

2. Σα ζπζηεγαδφκελα λεπηαγσγεία έρνπλ εληαία ζρνιηθή πεξηθέξεηα θαη ε θαηαλνκή 

ησλ λεπίσλ πνπ εγγξάθνληαη ζ' απηά θαη φζσλ έξρνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

ζρνιηθνχ έηνπο απφ άιια λεπηαγσγεία γίλεηαη ζε ηζνπιεζή ηκήκαηα, αλάινγα κε ηελ 

νξγαληθφηεηα ησλ λεπηαγσγείσλ, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 

10 ηνπ άξζξνπ 7 θαη ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ παξφληνο Π.Γ.  

3. Σα πεηξακαηηθά λεπηαγσγεία δελ έρνπλ δηθή ηνπο ζρνιηθή πεξηθέξεηα θαη νη 

εγγξαθέο ζ' απηά, κέρξη ηελ έθδνζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ Π.Γ. θαη ππνπξγηθψλ 

απνθάζεσλ εμαθνινπζνχλ λα γίλνληαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.  

4. Δγγξαθή λεπίνπ, ην νπνίν δελ θαηνηθεί ζηε ζρνιηθή πεξηθέξεηα ηνπ λεπηαγσγείνπ. 

κπνξεί λα γίλεη κεηά απφ αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ πξντζηακέλνπ.  

5. Γηα ηε ζρνιηθή πεξηθέξεηα ησλ λεπηαγσγείσλ πνπ παξέρνπλ εηδηθή αγσγή ηζρχνπλ 

νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ φιεο ηηο Μνλάδεο Δηδηθήο Αγσγήο.  

Άξζξν 2 

Δπσλπκία λεπηαγσγείσλ 

1. Σα λεπηαγσγεία θέξνπλ ηελ επσλπκία ηνπ δήκνπ ή ηεο θνηλφηεηαο, ζηα φξηα ησλ 

νπνίσλ ιεηηνπξγνχλ.  

2. Όηαλ ζε έλα δήκν ή θνηλφηεηα ιεηηνπξγνχλ πεξηζζφηεξα απφ έλα λεπηαγσγεία, ε 

επσλπκία ζπκπιεξψλεηαη κε αχμνληα αξηζκφ θαηά ηε ζεηξά ηεο ίδξπζήο ηνπο.  

3. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ λεπηαγσγεία ιεηηνπξγνχλ ζε νηθηζκνχο δήκσλ ή θνηλνηήησλ, 

κπνξνχλ λα θέξνπλ ηελ επσλπκία ηνπ νηθηζκνχ ή ηνλ αχμνληα αξηζκφ πνπ 

αλαθέξεηαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν.  

Άξζξν 3 

ρνιηθό θαη δηδαθηηθό έηνο 

1. Σν ζρνιηθφ έηνο ησλ λεπηαγσγείσλ αξρίδεη ηελ 1 ε επηεκβξίνπ θαη ιήγεη ζηηο 31 

Απγνχζηνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο. Σν δηδαθηηθφ έηνο αξρίδεη ηελ 1ε επηεκβξίνπ θαη 

ιήγεη ζηηο 21 Ηνπλίνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο. Οη εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο αξρίδνπλ 

ζηηο 11 επηεκβξίνπ θαη ιήγνπλ ζηηο 15 Ηνπλίνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο, εκέξα θαηά ηελ 

νπνία ρνξεγνχληαη ηα αλακλεζηηθά ζηα λήπηα. Όηαλ ε 15ε Ηνπλίνπ είλαη άββαην ή 

Κπξηαθή, νη εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ιήγνπλ ηελ πξνεγνχκελε Παξαζθεπή.  



2. Σν δηδαθηηθφ έηνο ρσξίδεηαη ζε πεξηφδνπο (ηξίκελα)  

 

α' πεξίνδνο (ηξίκελν) : απφ 11 επηεκβξίνπ κέρξη 10 Γεθεκβξίνπ 

β' πεξίνδνο (ηξίκελν) : απφ 11 Γεθεκβξίνπ κέρξη 10 Μαξηίνπ 

γ' πεξίνδνο (ηξίκελν) : απφ 11 Μαξηίνπ κέρξη 15 Ηνπλίνπ  

Άξζξν 4 

Γηαθνπέο, αξγίεο, ενξηαζηηθέο εθδειώζεηο 

1. Σα λεπηαγσγεία δελ ιεηηνπξγνχλ  

 

α. Σα άββαηα θαη ηηο Κπξηαθέο 

β. Σελ 28ε Οθησβξίνπ (Δζληθή ενξηή) 

γ. Σε 17ε Ννεκβξίνπ, εκέξα θαηά ηελ νπνία γίλνληαη εθδειψζεηο γηα 

ηελ επέηεην ηνπ Πνιπηερλείνπ. ηνλ αληηδηθηαηνξηθφ αγψλα θαη ηελ 

Δζληθή Αληίζηαζε ζε φια ηα λεπηαγσγεία, κέζα ζην πξσηλφ σξάξην 

εξγαζίαο, ζηηο νπνίεο παίξλεη κέξνο φιν ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ. 

Όηαλ ε 17ε Ννεκβξίνπ είλαη άββαην ή Κπξηαθή, νη εθδειψζεηο 

γίλνληαη ηελ πξνεγνχκελε Παξαζθεπή. 

δ. Απφ 24 Γεθεκβξίνπ κέρξη θαη 7 Ηαλνπαξίνπ (δηαθνπέο 

Υξηζηνπγέλλσλ). 

ε. Σελ 30ε Ηαλνπαξίνπ, ενξηή ησλ Σξηψλ Ηεξαξρψλ. Σελ εκέξα απηή 

ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ παίξλεη κέξνο ζηνλ εθθιεζηαζκφ θαη ζηηο 

ζρεηηθέο εθδειψζεηο ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο ηεο πεξηνρήο. 

ζη. Σελ Καζαξή Γεπηέξα 

δ. Σελ 25ε Μαξηίνπ (Δζληθή ενξηή) 

ε. Απφ ηε Μ. Γεπηέξα κέρξη θαη ηελ Παξαζθεπή ηεο Γηαθαηλεζίκνπ 

(δηαθνπέο Πάζρα), 

ζ. Σελ 1ε Μαΐνπ 

η. Σελ ενξηή ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο 

ηα. Απφ 22 Ηνπλίνπ κέρξη θαη 31 Απγνχζηνπ (ζεξηλέο δηαθνπέο) 

ηβ. Σελ εκέξα ηεο ενξηήο ηνπ Πνιηνχρνπ ηεο έδξαο ηνπ λεπηαγσγείνπ 

θαη ηεο ηνπηθήο εζληθήο ενξηήο.  

2. Οη εθδειψζεηο γηα ηελ επέηεην ηεο εζληθήο ενξηήο ηεο 28εο Οθησβξίνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζηηο 27 Οθησβξίνπ, εκέξα θαηά ηελ νπνία ηηκάηαη θαη ε ειιεληθή 

ζεκαία θαη γηα ηελ επέηεην ηεο εζληθήο ενξηήο ηεο 25εο Μαξηίνπ ζηηο 24 ηνπ ίδηνπ 

κήλα. ε πεξίπησζε πνπ ε 28ε Οθησβξίνπ θαη ε 25ε Μαξηίνπ είλαη Κπξηαθή ή 

Γεπηέξα, νη εθδειψζεηο γίλνληαη ηελ πξνεγνχκελε Παξαζθεπή.  

3. Έθηαθηεο ενξηαζηηθέο εθδειψζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ ή ηνπ νηθείνπ Ννκάξρε φηαλ πξφθεηηαη γηα 

εθδήισζε ηνπηθνχ ελδηαθέξνληνο.  

4. Σα λεπηαγσγεία κπνξνχλ λα παίξλνπλ κέξνο ζην γεληθφ ενξηαζκφ ησλ εζληθψλ θαη 

ηνπηθψλ ενξηψλ, ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα ηεο Ννκαξρίαο ή ηεο δεκνηηθήο αξρήο.  

5. Δθθιεζηαζκφο λεπίσλ κπνξεί λα γίλεη χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ δηδαθηηθνχ 

πξνζσπηθνχ, εθφζνλ ην επηηξέπνπλ νη ηνπηθέο ζπλζήθεο θαη εμαζθαιίδνληαη νη 

πξνυπνζέζεηο γηα αζθαιή κεηάβαζή ηνπο ζην λαφ.  



Άξζξν 5 

Γηαθνπέο καζεκάησλ ιόγσ έθηαθησλ αλαγθώλ 

1. Οη εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ λεπίσλ κπνξνχλ λα δηαθνπνχλ κέρξη 

δεθαπέληε εξγάζηκεο εκέξεο κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο γηα αληηκεηψπηζε 

έθηαθησλ αλαγθψλ θαη απξφβιεπησλ θαηαζηάζεσλ θαη γεγνλφησλ ή ηνπ νηθείνπ 

Ννκάξρε αλ ηα παξαπάλσ αθνξνχλ κεκνλσκέλν λνκφ.  

2. Γηαθνπή εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πέξαλ ησλ 15 εξγάζηκσλ εκεξψλ γηα ηηο 

παξαπάλσ αηηίεο, είηε απηφ αθνξά ηα λεπηαγσγεία κηαο πεξηνρήο είηε νιφθιεξεο ηεο 

ρψξαο, γίλεηαη κφλν κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ.  

3. ε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ηα λεπηαγσγεία δελ ιεηηνπξγήζνπλ γηα 

δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ δεθαπέληε (15) εξγάζηκσλ εκεξψλ, κπνξεί λα παξαηαζεί 

γηα αληίζηνηρν ή κηθξφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα ην δηδαθηηθφ έηνο, κε απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ.  

Άξζξν 6 

Βηβιία - έληππα γηα ην λεπηαγσγείν 

Α. ΒΙΒΛΙΑ  

 

1. Βηβιίν Μεηξψνπ Νεπίσλ (Β.Μ.Ν., ππφδεηγκα 1ν). ' απηφ 

εγγξάθνληαη κε αιθαβεηηθή ζεηξά θαη θαηά ειηθία ηα λήπηα πνπ 

πξνζέξρνληαη γηα εγγξαθή θάζε ζρνιηθφ έηνο. Σα ζηνηρεία πνπ 

θαηαρσξνχληαη είλαη αχμ. αξ., επψλπκν, φλνκα, φλνκα παηέξα, θαη 

κεηέξαο, ρξνλνινγία θαη ηφπνο γέλλεζεο, ηζαγέλεηα, ζξήζθεπκα, 

εκεξνκελία εγγξαθήο, ζηνηρεία εγγξαθήο, ηα νπνία 

επαλαιακβάλoληαη θαηά ηελ επαλεγγξαθή ηνπο ην 2ν έηνο. 

2. Πξσηφθνιιν εκπηζηεπηηθήο αιιεινγξαθίαο. 

3. Πξσηφθνιιν αιιεινγξαθίαο (θνηλφ). 

4. Βηβιίν θαηαγξαθήο παηδαγσγηθνχ θαη επνπηηθνχ πιηθνχ. 

5. Βηβιίν πξάμεσλ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ, Βηβιίν πξάμεσλ 

Πξντζηακέλνπ θαη Βηβιίν πξάμεσλ ζρνιηθνχ ζπκβνπιίνπ. 

6. Ζκεξνιφγην ιεηηνπξγίαο λεπηαγσγείνπ (ζρνιηθήο δσήο).  

Β. ΔΝΣΤΠΑ  

 

Βεβαίσζε θνίηεζεο ζην λεπηαγσγείν (Αλακλεζηηθφ) 

Βεβαίσζε εγγξαθήο (Τπφδεηγκα 2ν)  

Γ. ΘΔΩΡΗΗ ΚΑΙ ΚΛΔΙΙΜΟ ΒΙΒΛΙΩΝ  

 

1. Όια ηα βηβιία ζειηδνκεηξνχληαη θαη ζεσξνχληαη απφ ηνλ / ηελ 

πξντζηάκελν /ε ηνπ λεπηαγσγείνπ. 

2. α. Σν Βηβιίν Μεηξψνπ Νεπίσλ (Β.Μ.Ν.) θιείλεηαη κε ηε ιήμε ησλ 

καζεκάησλ (15 Ηνπλίνπ) κε πξάμε ηεο Πξντζηακέλεο ηνπ 

Νεπηαγσγείνπ.  



 

β. Σα Πξσηφθνιια αιιεινγξαθίαο θιείλνληαη ζηηο 31 

Απγνχζηνπ 

γ. Σν βηβιίν πξάμεσλ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ, ην 

βηβιίν πξάμεσλ ηνπ ζρνιηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ην 

εκεξνιφγην ιεηηνπξγίαο ηνπ λεπηαγσγείνπ θιείλνπλ 

ζηηο 31 Απγνχζηνπ. 

δ. Σν βηβιίν θαηαγξαθήο παηδαγσγηθψλ θαη επνπηηθψλ 

πιηθψλ δελ θιείλεηαη εθηφο θη αλ δνζεί ζρεηηθή εληνιή 

απφ ηηο πξντζηάκελεο αξρέο.  

Άξζξν 7 

Δγγξαθέο λεπίσλ 

1. ην λεπηαγσγείν εγγξάθνληαη λήπηα πνπ ζπκπιεξψλνπλ ηε λφκηκε ειηθία. Ζ 

πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ γηα εγγξαθή γίλεηαη απφ 1 κέρξη 15 Ηνπλίνπ ηνπ 

πξνεγνχκελνπ ζρνιηθνχ έηνπο. Πξνζθφκηζε δηθαηνινγεηηθψλ γίλεηαη θαη κεηά ηελ 

εκεξνκελία απηή, αλ δελ έρεη ζπκπιεξσζεί ν πξνβιεπφκελνο αξηζκφο λεπίσλ θαηά 

ηκήκα.  

2. Γηα ηελ εγγξαθή ζην λεπηαγσγείν απαηηνχληαη :  

 

α. Πηζηνπνηεηηθφ γέλλεζεο Γήκνπ ή Κνηλφηεηαο γηα ηελ εγγξαθή ηνπ 

λεπίνπ ζηα νηθεία κεηξψα ή δεκνηνιφγηα, ζην νπνίν αλαγξάθεηαη 

νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο ε εκεξνκελία γέλλεζεο. Γηα ην λήπην πνπ 

ζα ζπλερίζεη ηε θνίηεζή ηνπ ζην ίδην λεπηαγσγείν θαη δεχηεξε ρξνληά 

δελ απαηηείηαη λέν πηζηνπνηεηηθφ γέλλεζεο. 

β. Δπίδεημε ηνπ βηβιηαξίνπ ή πξνζθφκηζε άιινπ ζηνηρείνπ, ζην νπνίν 

θαίλεηαη φηη έγηλαλ ηα πξνβιεπφκελα εκβφιηα θαη ε νδνληνινγηθή 

εμέηαζε. 

γ. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ γνλέα ή θεδεκφλα ή άιιν ζηνηρείν θαηά ηελ 

θξίζε ηνπ / ηεο πξντζηακέλνπ / λεο ηνπ λεπηαγσγείνπ , απφ ην νπνίν 

θαίλεηαη ε δηεχζπλζε θαηνηθίαο ηνπ λεπίνπ. 

δ. Γήισζε ηνπ γνλέα φηη αλαιακβάλεη ηελ επζχλε γηα ηελ αζθαιή 

πξνζέιεπζε θαη απνρψξεζε ηνπ λεπίνπ.  

3. ην λεπηαγσγείν θνηηνχλ δχν ειηθίεο λεπίσλ. Ζ πξψηε ειηθία (λήπηα) 

πεξηιακβάλεη ηα λήπηα, ηα νπνία ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο εγγξαθήο 

ζπκπιεξψλνπλ ειηθία πέληε (5) εηψλ. Ζ δεχηεξε ειηθία (πξνλήπηα) πεξηιακβάλεη ηα 

λήπηα, ηα νπνία ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο εγγξαθήο ζπκπιεξψλνπλ ειηθία 

ηεζζάξσλ (4) εηψλ (Ζ ειηθία εγγξαθήο ησλ λεπίσλ νξίδεηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξ. 

10 παξ. 1 α ηνπ Ν.2327/95, ΦΔΚ 56 Α΄, πνπ αληηθαηέζηεζαλ ην άξ. 3 παξ. 3 εδ. 1ν 

ηνπ Ν.1566/85, σο πξνο ην ζέκα ηεο ειηθίαο πνπ πξέπεη λα έρνπλ ζπκπιεξψζεη ηα 

εγγξαθφκελα ζηα λεπηαγσγεία λήπηα).  

4. Κάζε εγγξαθή λεπίνπ πνπ δελ έρεη ηε λφκηκε ειηθία ζεσξείηαη άθπξε.  

5. Οη αιινδαπνί εγγξάθνληαη ζην λεπηαγσγείν πξνζθνκίδνληαο ηα δηθαηνινγεηηθά 

ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Εεηνχληαη αθφκε ζηνηρεία πνπ θαλεξψλνπλ 

ηελ εζληθφηεηά ηνπο. Με ππνπξγηθή απφθαζε κπνξεί λα νξηζηεί δηαθνξεηηθή 

δηαδηθαζία γηα ηελ εγγξαθή ησλ παξαπάλσ λεπίσλ θαη λα δεηεζνχλ πξφζζεηα 

δηθαηνινγεηηθά ή λα θαζνξηζηεί δηαθνξεηηθά ν ηξφπνο εγγξαθήο Διιελνπαίδσλ 



νκνγελψλ κε μέλε ππεθνφηεηα. Με παξφκνηεο απνθάζεηο κπνξνχλ λα ξπζκίδνληαη 

ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο εγγξαθέο, φηαλ γηα ζνβαξνχο ιφγνπο Έιιελεο ή αιινδαπνί 

αδπλαηνχλ λα θαηαζέζνπλ ή θαηαζέηνπλ ειιηπή δηθαηνινγεηηθά.  

6. Σα αδήισηα λήπηα (άξζξν 3 Ν.Γ. 762/70) θαη φζα δελ είλαη εγγεγξακκέλα ζηα 

Μεηξψα ή Γεκνηνιφγηα εγγξάθνληαη χζηεξα απφ δήισζε ηνπ γνλέα ή ηνπ έρνληαο 

ηελ επηκέιεηα, κε ηελ νπνία δειψλεηαη ε λφκηκε ειηθία. ηε ζπλέρεηα, κε ηε 

ζπλεξγαζία ηνπ / ηεο πξντζηακέλνπ / λεο ηνπ λεπηαγσγείνπ θαη ησλ γνλέσλ ή 

θεδεκφλσλ, γίλνληαη νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα λα εγγξαθνχλ ζηα κεηξψα ή 

δεκνηνιφγηα δήκνπ ή θνηλφηεηαο.  

7. Νήπηα, ηα νπνία γηα ζνβαξνχο νηθνγελεηαθνχο ιφγνπο θαζψο θαη γηα ιφγνπο πγείαο 

πνπ πηζηνπνηνχληαη κε βεβαίσζε ηαηξνπαηδαγσγηθήο ππεξεζίαο ή θξαηηθνχ 

ζεξαπεπηεξίνπ δελ κπνξνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ ηελ Α΄ ηάμε ηνπ δεκνηηθνχ, 

παξακέλνπλ γηα κηα αθφκε ρξνληά ζην λεπηαγσγείν, χζηεξα απφ δήισζε ηνπ γνλέα. 

Δπαλάιεςε θνίηεζεο ζην λεπηαγσγείν γηα έλα έηνο γίλεηαη αθφκε φηαλ 

δηαπηζηψλεηαη απφ ηαηξνπαηδαγσγηθή ππεξεζία ή ην ζρνιηθφ ζχκβνπιν πξνζρνιηθήο 

αγσγήο φηη ην λήπην παξνπζηάδεη ζνβαξέο δπζθνιίεο ληα λα παξαθνινπζήζεη ηα 

καζήκαηα ηεο Α΄ ηάμεο ηνπ δεκνηηθνχ θαη εθφζνλ νη γνλείο ηνπ ην επηζπκνχλ.  

8. Οη εγγξαθέο ζηηο κνλάδεο εηδηθήο αγσγήο γίλνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ 

ηζρχνπλ γηα ηε θνίηεζε ζηηο κνλάδεο απηέο.  

9. ε πεξίπησζε πνπ ν αξηζκφο αηηήζεσλ εγγξαθήο λεπίσλ είλαη κεγαιχηεξνο ηνπ 

αξηζκνχ ησλ ζέζεσλ ηνπ λεπηαγσγείνπ θαη εθφζνλ νη θηηξηαθέο ζπλζήθεο ην 

επηηξέπνπλ, είλαη δπλαηφ λα ιεηηνπξγήζνπλ πεξηζζφηεξα ηκήκαηα λεπίσλ, 

αλεμάξηεηα απφ ηελ νξγαληθφηεηα ηνπ λεπηαγσγείνπ, χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ 

πξντζηακέλνπ Γ/λζεο ή Γξαθείνπ Δθπ/ζεο ε νπνία επηθπξψλεηαη απφ ην αξκφδην 

Πεξηθεξεηαθφ Τπεξεζηαθφ πκβνχιην.  

10. Καηαξρήλ γίλνληαη δεθηά ηα λήπηα ηεο πξψηεο ειηθίαο. Όηαλ ν αξηζκφο ησλ 

ππνςεθίσλ δελ επηηξέπεη ηελ ηθαλνπνίεζε φισλ ησλ αηηήζεσλ γίλεηαη θιήξσζε. ηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ ηθαλνπνηεζνχλ φιεο νη αηηήζεηο ηεο Α΄ ειηθίαο θαη παξακέλνπλ 

αθφκε θελέο ζέζεηο, απηέο ζπκπιεξψλνληαη απφ λήπηα Β΄ ειηθίαο θη αλ νη αηηήζεηο 

είλαη πνιιέο γίλεηαη θιήξσζε.  

11. Ζ θιήξσζε γίλεηαη ηελ πξψηε εξγάζηκε εκέξα κεηά ηηο 15 Ηνπλίνπ. αθνχ ιεθζεί 

ππφςε ε παξάγξαθνο 12 απηνχ ηνπ άξζξνπ. ελψπηνλ επηηξνπήο πνπ απνηειείηαη απφ 

ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ λεπηαγσγείνπ θαη δχν εθπξνζψπνπο ησλ 

παξεπξηζθφκελσλ γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ. Ζ επηηξνπή ζπληάζζεη πξαθηηθφ κε ηε 

ζεηξά θιήξσζεο, ην νπνίν ππνβάιιεηαη ζηνλ πξντζηάκελν ηεο Γ/λζεο ή ηνπ 

Γξαθείνπ Δθπ/ζεο. Με βάζε ηε ζεηξά θιήξσζεο γίλεηαη ε εγγξαθή ζην λεπηαγσγείν, 

θαζψο θαη ε πιήξσζε ησλ θελψλ ζέζεσλ πνπ ηπρφλ ζα δεκηνπξγεζνχλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο.  

12. Καη' εμαίξεζε θαη ρσξίο θιήξσζε εγγξάθνληαη ηα παξαθάησ λήπηα ησλ δχν 

ειηθηψλ:  

 

α) Σα δίδπκα αδέξθηα εθφζνλ έρεη θιεξσζεί ν έλαο απφ απηνχο. 

β) Σα ηέθλα πνιπηέθλσλ , αθνχ ιεθζεί ππφςε ε παξ. 10 ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ. 



γ) Σα ηέθλα ησλ λεπηαγσγψλ πνπ δηδάζθνπλ ζην λεπηαγσγείν θαη ησλ 

άιισλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ εξγάδνληαη ζε ζπζηεγαδφκελα κε ην 

λεπηαγσγείν ζρνιεία.  

13. ηα ζπζηεγαδφκελα λεπηαγσγεία ηα δηθαηνινγεηηθά ζπγθεληξψλνληαη απφ ηνπο / 

ηηο πξντζηακέλνπο / λεο ησλ λεπηαγσγείσλ θαη ε θαηαλνκή ησλ λεπίσλ γίλεηαη απφ ην 

δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ, φηαλ ν αξηζκφο ησλ λεπίσλ δελ απαηηεί θιήξσζε. Ζ θαηαλνκή 

γίλεηαη κε ηξφπν ψζηε ζηα ζπζηεγαδφκελα λεπηαγσγεία λα εγγξάθεηαη ν ίδηνο 

αξηζκφο λεπίσλ Α΄ θαη Β΄ ειηθίαο θαη πεξίπνπ ίδηνο αξηζκφο απφ ηα δχν θχια. Ζ 

θιήξσζε ζηα ζπζηεγαδφκελα λεπηαγσγεία γίλεηαη κε ηε δηαδηθαζία πνπ θαζνξίδεηαη 

απφ ηελ παξάγξαθν 11 απηνχ ηνπ άξζξνπ. ηελ επηηξνπή καδί κε ηνπο εθπξνζψπνπο 

ησλ γνλέσλ ζπκκεηέρνπλ φινη νη δηδάζθνληεο ζηα λεπηαγσγεία.  

14. ε πεξίπησζε ζπλερνχο απνπζίαο λεπίνπ πέξαλ ηνπ δηκήλνπ θαη αθνχ ν γνλέαο ή 

ν θεδεκφλαο δελ αληαπνθξίζεθαλ ζηηο εηδνπνηήζεηο ηεο Πξντζηακέλεο ηνπ 

λεπηαγσγείνπ. ε ζέζε πιεξψλεηαη απφ άιιν λήπην πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηε ζρεηηθή 

θαηάζηαζε .  

15. Όηαλ έλα λήπην γίλεη δεθηφ γηα εγγξαθή ζε λεπηαγσγείν πνπ ιεηηνπξγεί κε 

ελαιιαζζφκελν σξάξην θαη αδέξθηα ηνπ είλαη καζεηέο ζρνιείνπ πνπ ιεηηνπξγεί 

πιεζίνλ ηνπ λεπηαγσγείνπ ή ζπζηεγάδεηαη κε απηφ, ην λήπην εγγξάθεηαη ζε 

λεπηαγσγείν ή ηκήκα λεπηαγσγείνπ πνπ έρεη ην ίδην σξάξην εξγαζίαο κε ην 

παξαπάλσ ζρνιείν.  

16. Δγγξαθή λεπίνπ ζε άιιν λεπηαγσγείν (κεηεγγξαθή) επεηδή άιιαμε ν ηφπνο 

θαηνηθίαο ηνπ ή γηα άιινπο εηδηθνχο ιφγνπο γίλεηαη ή κε ηελ πξνζθφκηζε εθ λένπ ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξαγξάθνπ 2 απηνχ ηνπ άξζξνπ ή κε βεβαίσζε ηνπ / ηεο 

πξντζηακέλνπ / λεο ηνπ λεπηαγσγείνπ φηη άιαηα δηθαηνινγεηηθά έρνπλ θαηαηεζεί θαη 

έγηλε θαλνληθή εγγξαθή. Αλ ζην λεπηαγσγείν έρνπλ πιεξσζεί νη ζέζεηο θαη 

ζπγρξφλσο δελ έρνπλ ηθαλνπνηεζεί φιεο νη αηηήζεηο εγγξαθήο, ην λήπην πνπ 

πξνέξρεηαη απφ κεηεγγξαθή εγγξάθεηαη ζην ηέινο ηεο θαηάζηαζεο αλακνλήο πνπ 

αθνξά ηελ ειηθία ηνπ.  

17. Με απφθαζε ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γ/λζεο ή ηνπ Γξαθείνπ Δθπ/ζεο, κπνξεί λα 

γίλεη νκαδηθή κεηεγγξαθή λεπίσλ απφ έλα λεπηαγσγείν ζε άιιν θνληηλφ, θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο, γηα ιφγνπο απνζπκθφξεζεο, φηαλ ππάξρεη κεγάινο 

αξηζκφο λεπίσλ ζην πξψην θαη κηθξφο ζην δεχηεξν ή γηα ιφγνπο αλαδηάξζξσζεο θαη 

αλαθαηαλνκήο ησλ ζρνιηθψλ πεξηθεξεηψλ. Ζ επηινγή ησλ λεπίσλ πνπ ζα 

κεηεγγξαθνχλ γίλεηαη κεηά απφ θιήξσζε, ηελ νπνία δηελεξγεί ην ζρνιηθφ ζπκβνχιην. 

Ζ θιήξσζε γίλεηαη κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ην ζχλνιν ηνπ αξηζκνχ ησλ 

κεηεγγξαθνκέλσλ λεπίσλ ππνιείπεηαη ή ππεξηεξεί ηνπ αξηζκνχ ησλ αηηήζεσλ ησλ 

γνλέσλ πνπ εθνπζίσο ζέινπλ λα κεηαθηλήζνπλ ηα παηδηά ηνπο. Αλ δελ ππάξρεη 

ζχιινγνο γνλέσλ, ηελ θιήξσζε δηελεξγεί επηηξνπή παξφκνηα κε απηή πνπ 

αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 11 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Ζ εγγξαθή ζην λέν 

λεπηαγσγείν γίλεηαη κε βάζε ηε βεβαίσζε ηνπ / ηεο πξντζηακέλνπ / λεο ηνπ 

λεπηαγσγείνπ (ππφδεηγκα 2ν) ηνπ λεπηαγσγείνπ απφ ην νπνίν πξνέξρνληαη ηα λήπηα.  

18. Ζ δηαδηθαζία εγγξαθήο ζηα πεηξακαηηθά λεπηαγσγεία νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ.  

Άξζξν 8 

Ηκεξήζην θαη αλαιπηηθό πξόγξακκα 



1. Σν αλαιπηηθφ πξφγξακκα ησλ λεπηαγσγείσλ νξίδεηαη κε Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα, 

ηα νπνία εθδίδνληαη γηα ην ζθνπφ απηφ. Παξεκβάζεηο θαη εηδηθέο ξπζκίζεηο πνπ 

αθνξνχλ ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα κπνξνχλ λα γίλνληαη κε ππνπξγηθέο απνθάζεηο.  

Άξζξν 9 

Έιεγρνο θαη εθηίκεζε ηεο αλάπηπμεο ησλ λεπίσλ - Παηδαγσγηθέο ζπλαληήζεηο - 

πλεξγαζία κε ηελ νηθνγέλεηα 

1. Ο έιεγρνο θαη ε αμηνιφγεζε ηεο αλάπηπμεο ηνπ λεπίνπ απφ ηνλ / ε λεπηαγσγφ 

ζηεξίδεηαη:  

 

α. ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρεη ε νηθνγέλεηα γηα ην ηζηνξηθφ ηεο 

αλάπηπμεο ηνπ λεπίνπ θαη ηελ εθηίκεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ ζην 

νηθνγελεηαθφ θαη επξχηεξν πεξηβάιινλ. 

β. ηε ζπλερή παξαηήξεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ λεπίνπ. φπσο απηή εθδειψλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο ζρνιηθήο δσήο θαη ηεο θαζεκεξηλήο εξγαζίαο λεπηαγσγείν. 

γ. ηηο εθηηκήζεηο ηνπ / ηεο λεπηαγσγνχ γηα ην βαζκφ αληαπφθξηζεο 

ηνπ λεπίνπ ζηνπο επηκέξνπο ζηφρνπο ηνπ επίζεκνπ αλαιπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο.  

2. Πέληε εκέξεο πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ ηξηκήλνπ θαη φπνηε πξνθχςεη αλάγθε, ζε θάζε 

λεπηαγσγείν πξαγκαηνπνηνχληαη, εθηφο δηδαθηηθνχ σξαξίνπ, ζπζθέςεηο ηνπ 

δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ, φπνπ εθηηκάηαη ε πξφνδνο ησλ λεπίσλ, αληαιιάζζνληαη 

απφςεηο θαη ραξάζζνληαη νη γεληθέο θαηεπζχλζεηο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ λεπηαγσγείνπ. 

ηηο ζπζθέςεηο απηέο κπνξεί λα πάξεη κέξνο θαη ν ρνιηθφο χκβνπινο ή ν αξκφδηνο 

Πξντζηάκελνο, φπνηε θαινχληαη απφ ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ή νη ίδηνη ην επηζπκνχλ.  

3. α. Ζ ελεκέξσζε είλαη δηθαίσκα ησλ γνλέσλ, αιιά θαη ππνρξέσζε θαη θαζήθνλ 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Γίλεηαη εθηφο δηδαθηηθνχ σξαξίνπ, κεηά απφ πξφζθιεζε εθ 

κέξνπο ηνπ / ηεο λεπηαγσγνχ, ζε ρξφλν πνπ επηηξέπεη ηε κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ησλ 

γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ.  

 

β. Ζ ελεκέξσζε γίλεηαη ζπιινγηθά φηαλ πξφθεηηαη γηα γεληθά ζέκαηα 

θαη γηα ζέκαηα ιεηηνπξγίαο ηνπ λεπηαγσγείνπ θαη πξνζσπηθά φηαλ 

πξφθεηηαη γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλν λήπην.  

4. O / ε λεπηαγσγφο νξίδεη κία θνξά ην κήλα ή θαη ζπρλφηεξα αλ απηφο ην θξίλεη 

απαξαίηεην, εκέξα ζπλεξγαζίαο κε ηνπο γνλείο, ε νπνία γίλεηαη ζε ψξεο εθηφο 

δηδαθηηθνχ σξαξίνπ, πνπ απνθαζίδεηαη απφ ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ, αλαγξάθεηαη 

ζην βηβιίν πξαθηηθψλ θαη αλαθνηλψλεηαη ζηνπο γνλείο. Απηνλφεην είλαη φηη ν / ε 

λεπηαγσγφο δέρεηαη θαη εθηάθησο ζε ζπλεξγαζία γνλείο πνπ αληηκεησπίδνπλ ζνβαξά 

πξνβιήκαηα.  

5. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε πεξηπηψζεσλ λεπίσλ πνπ παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξεο 

δπζθνιίεο, ν / ε λεπηαγσγφο κπνξεί λα ζπλεξγάδεηαη αθφκε θαη εληφο ηεο αίζνπζαο 

δηδαζθαιίαο κε ηνπο γνλείο απηψλ ησλ λεπίσλ ή κε άηνκα πνπ θξίλνληαη εηδηθά γηα 

ηελ πεξίπησζε ή κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ εηδηθή βνήζεηα, φηαλ ν ίδηνο ή ν / ε 

ζρνιηθφο χκβνπινο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο ην θξίλνπλ απαξαίηεην.  



Άξζξν 10 

πζηεγαδόκελα λεπηαγσγεία 

1. Σα ζπζηεγαδφκελα λεπηαγσγεία έρνπλ ηε δηνηθεηηθή ηνπο απηνηέιεηα θαη 

ιεηηνπξγνχλ κε ηηο ίδηεο πξνυπνζέζεηο, ηα ίδηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ίδηεο ππνρξεψζεηο, 

ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ζε πνην αλήθεη ην δηδαθηήξην. Πξνλνκηαθή ιεηηνπξγία 

ελφο απφ ηα ζπζηεγαδφκελα νιηγνζέζηα ή πνιπζέζηα λεπηαγσγεία, κε ην αηηηνινγηθφ 

φηη ζ' απηφ αλήθεη ην δηδαθηήξην, δελ επηηξέπεηαη. Απφ ηε ζηηγκή πνπ αξρίδεη ε 

ζπζηέγαζε, ιεηηνπξγνχλ φια κε ηηο ίδηεο ζπλζήθεο σξαξίνπ εξγαζίαο, 

ρξεζηκνπνίεζεο γξαθείσλ, αηζνπζψλ, ινηπψλ ρψξσλ θαη ιακβάλνληαη ηα κέηξα 

εθείλα πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ ηζνηηκία ησλ λεπηαγσγείσλ θαη ηε θνίηεζε ησλ λεπίσλ 

ζε ηζνπιεζή ηκήκαηα.  

2. ηα ζπζηεγαδφκελα λεπηαγσγεία πνπ θνηηνχλ λήπηα εηδηθψλ θαηεγνξηψλ (φπσο 

παηδηά πνπ θηινμελνχληαη ζε ηδξχκαηα, ηζηγγαλφπαηδεο, παιηλλνζηνχληεο, αιινδαπνί 

θ.ά.), απηά θαηαλέκνληαη ηζνκεξψο ζε φια ηα ηκήκαηα ησλ ζπζηεγαδφκελσλ 

λεπηαγσγείσλ.  

3. Όηαλ ν αξηζκφο ησλ λεπίσλ δελ επηηξέπεη ηε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεγαδφκελσλ 

λεπηαγσγείσλ ζχκθσλα κε ηελ νξγαληθφηεηά ηνπο, κε απφθαζε ηνπ Πξντζηακέλνπ 

Γ/λζεο ή Γξαθείνπ Π.Δ. πνπ επηθπξψλεηαη απφ ην Πεξηθεξεηαθφ Τπεξεζηαθφ 

πκβνχιην πξσηνβάζκηαο εθπ/ζεο, κπνξεί λα αλαζηαιεί ε ιεηηνπξγία ηκήκαηνο ή 

ηκεκάησλ, αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ θνηηνχλησλ λεπίσλ. Ζ θαηαλνκή ησλ λεπίσλ 

απηψλ ησλ ηκεκάησλ ζηα ππφινηπα ηκήκαηα ησλ ζπζηεγαδφκελσλ λεπηαγσγείσλ 

γίλεηαη απφ ην ζχιινγν δηδαζθφλησλ, κε θξηηήξηα πνπ πξνθαζνξίδνληαη θαη αθνχ 

ιεθζεί ππφςε ε παξάγξαθνο 13 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ παξφληνο Π.Γ. θαη νη κεηαθηλήζεηο 

πνπ ζα ρξεηαζηνχλ λα γίλνπλ απφ λεπηαγσγείν ζε λεπηαγσγείν πξαγκαηνπνηνχληαη 

ρσξίο ηελ αίηεζε ηνπ γνλέα.  

4. Σα ζπζηεγαδφκελα λεπ/γεία πνπ αθνινπζνχλ θνηλφ σξάξην εξγαζίαο 

(ζπιιεηηνπξγνχλ κπνξνχλ λα έρνπλ θνηλή ιεηηνπξγία θαη θνηλέο εθδειψζεηο, 

ιακβάλνληαη επίζεο φια εθείλα ηα κέηξα, ψζηε λα εμαζθαιίδνληαη νη ίδηεο ζρνιηθέο 

ζπλζήθεο γηα ηα λήπηα θαη νη ίδηεο εξγαζηαθέο ζρέζεηο γηα ηνπο εθπ/θνχο. Σν ίδην 

ζπκβαίλεη θαη φηαλ ηκήκα ελφο λεπ/γείνπ έρεη παξάιιειε ιεηηνπξγία κε άιιν 

λεπηαγσγείν.  

5. Σν δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ θαη ην ζρνιηθφ ζπκβνχιην ησλ ζπζηεγαδφκελσλ 

λεπηαγσγείσλ ζπλέξρνληαη ζε θνηλέο ζπλεδξηάζεηο. θνπφο ησλ θνηλψλ 

ζπλεδξηάζεσλ, ζηηο νπνίεο πξνεδξεχνπλ εθ πεξηηξνπήο νη πξντζηάκελνη /λεο ησλ 

λεπηαγσγείσλ, είλαη ε θαιιηέξγεηα πλεχκαηνο ζπλεξγαζίαο. ψζηε ηα λεπηαγσγεία λα 

ιεηηνπξγνχλ σο εληαία ζρνιηθή κνλάδα, θαζψο θαη ε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ 

λεπηαγσγείνπ.  

6. ε πεξίπησζε πνπ εθδειψλνληαη δηαθσλίεο κεηαμχ ησλ ζπιιφγσλ ησλ 

ζπζηεγαδφκελσλ λεπηαγσγείσλ, ηελ επζχλε γηα ηελ ηειηθή πξφηαζε θαη απφθαζε 

έρεη, αλάινγα κε ην ζέκα, ν ζρνιηθφο ζχκβνπινο ή ν αξκφδηνο πξντζηάκελνο Γ/λζεο 

ή Γξαθείνπ Δθπ/ζεο. Ζ πξφηαζε απηή θαη ε απφθαζε δελ κπνξνχλ λα αθίζηαληαη 

απφ ηνλ εληαίν ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ λεπηαγσγείσλ ζε φ,ηη αθνξά ηηο εξγαζηαθέο 

ζρέζεηο ησλ λεπηαγσγψλ θαη ηηο ίζεο επθαηξίεο ησλ λεπίσλ.  



7. Με ππνπξγηθέο απνθάζεηο θαη εγθπθιίνπο ηεο Γ/λζεο πνπδψλ Π.Δ. ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο κπνξνχλ λα ξπζκίδνληαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγία 

ησλ ζπζηεγαδφκελσλ λεπηαγσγείσλ.  

8. ε ζπζηεγαδφκελα κε δεκνηηθφ ζρνιείν λεπηαγσγεία ην δηάιεηκκα ξπζκίδεηαη 

ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ησλ λεπίσλ θαη φρη ησλ καζεηψλ ηνπ δεκ. ζρνιείνπ.  

Άξζξν 11 

Θέκαηα ιεηηνπξγίαο λεπηαγσγείσλ  

πλεδξηάζεηο ζπιιόγνπ δηδαζθόλησλ  

 

α. Οη λεπηαγσγνί πνπ εξγάδνληαη ζην ίδην λεπηαγσγείν έρνπλ ζπλερή 

επηθνηλσλία θαη αληαιιάζζνπλ απφςεηο θαη εκπεηξίεο πνπ αθνξνχλ 

ηελ εξγαζία ηνπο. Πέξαλ απηήο ηεο απηνλφεηεο ζπλεξγαζίαο, ν 

ζχιινγνο δηδαζθφλησλ πξαγκαηνπνηεί ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο 

ζπλεδξηάζεηο, φπσο ε παξάγξαθνο 2 ηεο πεξίπησζεο Σ1 ηνπ άξζξνπ 

11 ηνπ Ν. 1566/85 νξίδεη. χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν απηή ηαθηηθά 

ζπλεδξηάδεη ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ζηελ αξρή ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο 

θαη ζην ηέινο θάζε ηξηκήλνπ, φπσο θαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 

9 ηνπ παξφληνο Π.Γ. νξίδεηαη. Έθηαθηα ν ζχιινγνο δηδαζθφλησλ 

ζπλεδξηάδεη θάζε θνξά πνπ νη ζπλζήθεο ην επηβάιινπλ. ηηο 

ζπλεδξηάζεηο κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ν ζρνιηθφο ζχκβνπινο θαη ν 

αξκφδηνο πξντζηάκελνο φηαλ απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην. 

β. Σα ζπζηεγαδφκελα λεπηαγσγεία δηαηεξνχλ ηελ απηνηέιεηά ηνπο θαη 

ν ζχιινγνο δηδαζθφλησλ ηνπ θαζελφο πξαγκαηνπνηεί ηηο 

πξνβιεπφκελεο ζπλεδξηάζεηο. Δθηφο απφ απηέο, πξαγκαηνπνηνχληαη 

θνηλέο ζπλεδξηάζεηο φισλ ησλ δηδαζθφλησλ ησλ ζπζηεγαδφκελσλ 

λεπηαγσγείσλ, γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλή ιεηηνπξγία ηνπο θαη 

ηε ζπγθξφηεζε θνηλψλ νκάδσλ πνπ ζα αλαιάβνπλ θαζήθνληα θαη 

αξκνδηφηεηεο. 

γ. ε φιεο ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ, φπσο θαη ηνπ 

ζρνιηθνχ ζπκβνπιίνπ, ηεξνχληαη πξαθηηθά ζην νηθείν βηβιίν, φπνπ 

θαηαρσξνχληαη νπνηεζδήπνηε απνθάζεηο θαη ππνγξάθνπλ φζνη πήξαλ 

κέξνο. Όιεο νη ζπλεδξηάζεηο γίλνληαη εθηφο δηδαθηηθνχ σξαξίνπ.  

Δπηηήξεζε λεπίσλ  

 

α. Τπεχζπλνο γηα ηελ ππνδνρή ησλ λεπίσλ, ηελ αζθαιή απνρψξεζή 

ηνπο θαη παξαιαβή ηνπο απφ ηνπο γνλείο ή απφ ην ζπλνδφ πνπ απηνί 

έρνπλ νξίζεη είλαη ν / ε λεπηαγσγφο. 

β. Με επζχλε ηνπ / ηεο λεπηαγσγνχ ελεκεξψλνληαη νη γνλείο θαη νη 

θεδεκφλεο γηα ην δηδαθηηθφ σξάξην θαη ηελ ππνρξέσζε πνπ έρνπλ γηα 

ηελ παξαιαβή ησλ παηδηψλ κε ηε ιήμε ησλ εθπ/θψλ δξαζηεξηνηήησλ. 

Γηα ηα ζέκαηα απηά νη γνλείο θαηαζέηνπλ ζρεηηθή ππεχζπλε δήισζε. 

ε έθηαθηεο πεξηπηψζεηο νη γνλείο κπνξνχλ λα παξαιάβνπλ ηα παηδηά 

ηνπο απφ ην λεπηαγσγείν πξηλ ηε ιήμε ησλ εθπ/θψλ δξαζηεξηνηήησλ. 

γ. Τπεχζπλνο γηα ηελ επηηήξεζε ησλ παηδηψλ ζηα δηαιείκκαηα είλαη ν / 

ε λεπηαγσγφο, ν νπνίνο παίξλεη φια ηα κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηε 

ζσκαηηθή αθεξαηφηεηα ησλ λεπίσλ, ηνλ έιεγρν θαζαξηφηεηαο ησλ 



ζρνιηθψλ ρψξσλ θαη φ,ηη έρεη ζρέζε κε ηελ πγηεηλή θαη ηελ αζθάιεηά 

ηνπο.  

Γηδαθηηθέο επηζθέςεηο  

 

α. Οη δηδαθηηθέο επηζθέςεηο ζε δηάθνξνπο ρψξνπο έρνπλ ςπραγσγηθφ. 

παηδαγσγηθφ θαη κνξθσηηθφ ζθνπφ, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην 

αλαιπηηθφ πξφγξακκα, πξαγκαηνπνηνχληαη εληφο σξαξίνπ εξγαζίαο 

θαη είλαη εληαγκέλεο ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ λεπηαγσγείνπ. 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ γίλεηαη ρξήζε κεηαθνξηθνχ κέζνπ, απαηηείηαη ε 

έγθξηζε ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γ/λζεο ή ηνπ Γξαθείνπ Δθπ/ζεο. 

β. ηηο επηζθέςεηο, νη νπνίεο δελ είλαη πεξηζζφηεξεο απφ κία θαηά 

κήλα, κπνξεί λα ζπκκεηέρεη φιν ην λεπηαγσγείν ή έλα ηκήκα. 

Πξαγκαηνπνηνχληαη χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ 

θαη έγθαηξε ελεκέξσζε, γξαπηή ή πξνθνξηθή, ηνπ ζρνιηθνχ 

ζπκβνχινπ θαη ηνπ πξντζηακέλνπ Γ/λζεο ή Γξαθείνπ Δθπ/ζεο. ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ ηνπ λεπηαγσγείνπ εληάζζνληαη θαη νη νιηγφσξεο 

έμνδνη ησλ λεπίσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ αλαιπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο. 

γ. Οη έμνδνη απφ ην λεπηαγσγείν κε ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ 

πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ θαη γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζ' απηά 

(ηα εδάθηα), γίλνληαη κε επζχλε ηνπ / ηεο λεπηαγσγνχ θαη ζε θάζε 

πεξίπησζε εμαζθαιίδεηαη ε αζθαιήο κεηαθίλεζε θαη ε επαξθήο 

επίβιεςε ησλ λεπίσλ. Ζ ζπκκεηνρή γνλέσλ ζ' απηέο είλαη δπλαηή, 

εθφζνλ ν / ε λεπηαγσγφο θξίλεη φηη ζπκβάιινπλ ζηελ θαιχηεξε 

επηηήξεζε ησλ παηδηψλ. 

δ. Όζα λήπηα δελ παίξλνπλ κέξνο ζηηο εμφδνπο δελ πξνζέξρνληαη ζην 

λεπηαγσγείν ηελ εκέξα απηή, κεηά απφ έγθαηξε ελεκέξσζε ησλ 

γνλέσλ ηνπο. 

ε. Ζκεξήζηεο ή πνιπήκεξεο εθδξνκέο δελ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηα 

λεπηαγσγεία.  

ρνιηθή δσή - Πνιηηηζκόο  

 

α. Μέξνο ηεο ζρνιηθήο δσήο απνηεινχλ νη αλαθεξφκελεο ζηελ 

πξνεγνχκελε παξάγξαθν δηδαθηηθέο επηζθέςεηο θαη έμνδνη. θαζψο θαη 

θάζε είδνπο εθδειψζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ 

επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηνπ λεπηαγσγείνπ θαη ηνπ αλαιπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο θαη θέξλνπλ ην παηδί ζε επαθή θαη επηθνηλσλία κε ηε 

ζχγρξνλε πξαγκαηηθφηεηα θαη κε έξγα πνιηηηζκηθήο αμίαο. 

β. ηε πιαίζηα ηεο ζρνιηθήο δσήο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ 

πξαγκαηνπνηνχληαη επηζθέςεηο θαη εθδειψζεηο ζην ρψξν ηνπ 

λεπηαγσγείνπ θιηκαθίσλ ή κεκνλσκέλσλ θαιιηηερλψλ κνπζηθήο, 

ζεάηξνπ, ρνξνχ, εηθαζηηθψλ ηερλψλ θαη άιισλ εηδηθψλ. 

γ. Ζ ζπκκεηνρή ησλ λεπίσλ ζηηο εθδειψζεηο γηα ηηο εζληθέο ή άιιεο 

ενξηέο θαη ζηελ θαζεκεξηλή νκαδηθή πξνζεπρή, θαζψο θαη ε 

νξγάλσζε εθζέζεσλ κε έξγα ησλ παηδηψλ, απνηεινχλ επίζεο κέξνο 

ηεο ζρνιηθήο δσήο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ. Σα λήπηα πνπ αλήθνπλ ζε άιιν 

δφγκα ή άιιν ζξήζθεπκα δελ ζπκκεηέρνπλ ζηελ πξσηλή πξνζεπρή θαη 

ζηηο εθδειψζεηο ζξεζθεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ, εθφζνλ νη γνλείο ηνπο ην 



δεηήζνπλ κε γξαπηή δήισζε. πκκεηέρνπλ φκσο ζηνλ ενξηαζκφ ησλ 

εζληθψλ επεηείσλ θαη ζηηο άιιεο εθδειψζεηο ηνπ λεπηαγσγείνπ.  

Νεπηαγσγεία εθαξκνγήο λέσλ πξνγξακκάησλ  

 

α. Με πξφηαζε ηνπ ζρνιηθνχ ζπκβνχινπ Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη 

ζχκθσλε γλψκε ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ, κπνξνχλ λα 

εθαξκφδνληαη, κεηά απφ έγθξηζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, ζε 

λεπηαγσγεία ηεο Πεξηθέξεηαο δνθηκαζηηθά λέα πξνγξάκκαηα ή λέεο 

κνξθέο ιεηηνπξγίαο λεπηαγσγείνπ. 

β. Με πξφηαζε ηεο Γ/λζεο πνπδψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο ή ηνπ 

Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ ή Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο 

Παλεπηζηεκίνπ. κπνξνχλ λα επηιέγνληαη λεπηαγσγεία πεξηθεξεηψλ ή 

λνκψλ ή κεκνλσκέλα λεπηαγσγεία γηα εθαξκνγή πξνγξακκάησλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζην πξνεγνχκελν εδάθην, θαζψο θαη γηα δνθηκαζηηθή 

ρξήζε παηδαγσγηθνχ πιηθνχ θαη εθαξκνγή σξνινγίσλ θαη αλαιπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ.  

Πξνγξακκαηηζκόο - απνινγηζκόο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ  

 

α. Απφ 1 έσο 10 επηεκβξίνπ γίλνληαη νη απαξαίηεηεο 

πξνπαξαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο θαη ν πξνγξακκαηηζκφο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, ψζηε ζηηο 11 ηνπ ίδηνπ κήλα λα αξρίδεη 

απξφζθνπηα ην δηδαθηηθφ έξγν, φπσο  

 

(1) εκηλάξηα - ζπζθέςεηο κε ην ζρνιηθφ ζχκβνπιν 

(ζρεηηθή ή παξάγξαθνο 3 ηνπ επφκελνπ άξζξνπ) 

(2) πλεδξηάζεηο ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ γηα ηε 

ζχληαμε ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

έξγνπ θαη ηνπ εκεξήζηνπ πξνγξάκκαηνο, ηελ αλάζεζε 

αξκνδηνηήησλ θιπ. 

(3) πλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο 

(ζπζηεγαδφκελα ζρνιεία, ηνπηθή απηνδηνίθεζε, 

ζρνιηθφ ζπκβνχιην, ζρνιηθή επηηξνπή, δεκνηηθή 

επηηξνπή παηδείαο θ.ά. ) γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

πηζαλψλ επηζθεπψλ, απνθαηάζηαζε δεκηψλ θαη γεληθή 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε δηδαθηεξηαθψλ θαη άιισλ 

πξνβιεκάησλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

λεπηαγσγείνπ 

(4) Ρχζκηζε εθθξεκψλ ζεκάησλ εγγξαθψλ θαη 

παξαιαβήο δηδαθηηθνχ πιηθνχ 

(5) Οπνηαδήπνηε πξνπαξαζθεπαζηηθή εξγαζία  

 

β. Απφ 16 κέρξη 21 Ηνπλίνπ πξαγκαηνπνηνχληαη  

 

(1) πζθέςεηο θαη ζεκηλάξηα κε ην ζρνιηθφ ζχκβνπιν 

(ζρεηηθή ε παξάγξαθνο 3 ηνπ επφκελνπ άξζξνπ) 

(2) πζθέςεηο ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ, θαηά ηηο 

νπνίεο γίλεηαη ν απνινγηζκφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ 



θαη θαηαγξάθνληαη πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζή ηνπ. ηηο 

ζπζθέςεηο απηέο κπνξεί λα παξίζηαηαη θαη ν / ε 

ζρνιηθφο / ή ζχκβνπινο. 

(3) Παξαιαβή εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ 

(4) χληαμε θαη ππνβνιή εληχπσλ 

(5) Οπνηαδήπνηε εξγαζία πνπ αλαθέξεηαη ζην επφκελν 

δηδαθηηθφ έηνο θαη δηεπθνιχλεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

λεπηαγσγείνπ.  

 

γ. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο είλαη δπλαηφ λα γίλνληαη 

ζπζθέςεηο ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ, νη νπνίεο αθνξνχλ ηελ πνξεία, 

ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηνλ απνινγηζκφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, 

πέξαλ απηψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην άξζξν 9 θαη ηελ παξάγξαθν 1 

ηνπ παξφληνο άξζξνπ απηνχ ηνπ Π.Γ.  

 

Άξζξν 12 

εκηλάξηα εθπ/θώλ - πζθέςεηο κε ην ζρνιηθό ζύκβνπιν 

1. Με απφθαζε ηνπ / ηεο ζρνιηθνχ ζπκβνχινπ θαη ρσξίο λα απαηηείηαη άδεηα άιιεο 

αξρήο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη κέρξη θαη δχν (2) εκέξεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

ζρνιηθνχ έηνπο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε επηκνξθσηηθψλ ζπλαληήζεσλ ηνπ ζπλφινπ 

ησλ λεπηαγσγψλ ηεο Πεξηθέξεηαο ή νκάδσλ λεπηαγσγψλ. Γηα ηηο ζπλαληήζεηο απηέο 

ελεκεξψλεηαη ν Ννκάξρεο θαη ν αξκφδηνο πξντζηάκελνο.  

2. Με πξσηνβνπιία ηνπ / ηεο ζρνιηθνχ ζπκβνχινπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζπζθέςεηο κε 

λεπηαγσγνχο ελφο ή πεξηζζφηεξσλ λεπηαγσγείσλ ζε ψξεο πνπ δελ εκπνδίδεηαη ε 

δηδαθηηθή εξγαζία, πέξαλ απηψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 

9 απηνχ ηνπ Π.Γ., γηα αληαιιαγή απφςεσλ θαη εμέηαζε ζεκάησλ πνπ ζπλδένληαη κε 

ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ην επηηεινχκελν εθπαηδεπηηθφ έξγν.  

3. Δληφο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο 2 έσο 9 επηεκβξίνπ θαη 16 έσο 20 Ηνπλίνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζπζθέςεηο θαη ζεκηλάξηα απφ ην ζρνιηθφ ζχκβνπιν, ηα νπνία 

παξαθνινπζνχλ φινη νη εθπαηδεπηηθνί. ζχκθσλα κε ην εδάθην ζη ηεο παξαγξάθνπ 1 

ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ Ν. 1566185, πέξαλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηηο πξνεγνχκελεο 

παξαγξάθνπο απηνχ ηνπ άξζξνπ.  

Ζ ζπκκεηνρή ησλ εθπ/θψλ ζηηο ζπλαληήζεηο θαη ζπζθέςεηο, ζηηο νπνίεο θαινχληαη 

απφ ην ζρνιηθφ ζχκβνπιν, είλαη ππνρξεσηηθή ζχκθσλα κε ην εδάθην ζη' ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ Ν. 1566/85.  

Άξζξν 13 

Σειηθέο δηαηάμεηο 

1. Οη ξπζκίζεηο ηνπ παξφληνο Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο ηζρχνπλ γηα ηα λεπηαγσγεία 

δεκφζηαο θαη ηδησηηθήο εθπ/ζεο.  

2. Κάζε δηάηαμε πνπ ξπζκίδεη δηαθνξεηηθά ηα ζέκαηα απηνχ ηνπ Πξνεδξηθνχ 

Γηαηάγκαηνο θαηαξγείηαη.  

3. Θέκαηα πνπ δελ ξπζκίδνληαη απφ απηφ ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα εμαθνινπζνχλ λα 

δηέπνληαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.  



4. Απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο παχνπλ λα 

ηζρχνπλ ηα Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα 484/77 θαη 498/81 θαη ην άξζξν 4 ηνπ Π.Γ. 

476/80. 


