
Θέμα: « Έγκριση Επαναφοίτησης Νηπίων σχολικού έτους 2016-2017» 

Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 200 / 98, άρθρο 7, παράγραφος 7, δίνεται η 
δυνατότητα επαναφοίτησης για μια ακόμη χρονιά στο νηπιαγωγείο, ύστερα από 
δήλωση του γονέα : 

α. για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους 

β. για λόγους υγείας που πιστοποιούνται με βεβαίωση ιατροπαιδαγωγικής 
υπηρεσίας ή κρατικού θεραπευτηρίου 

γ. όταν το νήπιο παρουσιάζει σοβαρές αδυναμίες να παρακολουθήσει το 
πρόγραμμα της Α΄ τάξης, όπως αυτό διαπιστώνεται από τη Σύμβουλο Προσχολικής 
Αγωγής ή ύστερα από βεβαίωση ιατροπαιδαγωγικής υπηρεσίας. 

Σε όλες τις προαναφερόμενες περιπτώσεις η επανάληψη φοίτησης στο 
Νηπιαγωγείο ή η καθυστέρηση εγγραφής στο Δημοτικό σχολείο ισχύει για ένα και μόνο 
έτος ( επίσης, σε όλες τις περιπτώσεις απαιτείται η συγκατάθεση των γονέων).  

Για το σχολικό έτος 2016-2017 στις πιο πάνω περιπτώσεις ανήκουν οι 
μαθητές/τριες που έχουν γεννηθεί από 01/01/2010 έως  31/12/2010.  

Στις περιπτώσεις αυτές η Προϊσταμένη υποβάλλει με διαβιβαστικό το αίτημα του 
Νηπιαγωγείου προς το γραφείο Σχολικής Συμβούλου για έγκριση επαναφοίτησης, 
επισυνάπτοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

1. Αίτηση του γονέα προς το Νηπιαγωγείο 

2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599 (σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων 
προτείνουμε η δήλωση να υπογράφεται και από τους δύο γονείς ή από αυτόν που έχει την 
επιμέλεια του παιδιού) όπου θα αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους οι γονείς – 
κηδεμόνες, επιθυμούν την επανάληψη της φοίτησης του νηπίου 
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3. Αντίγραφο Γνωμάτευσης Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. ή βεβαίωση ιατροπαιδαγωγικής 
υπηρεσίας ή κρατικού θεραπευτηρίου, αν υπάρχει. 

4. Αντίγραφο πιστοποιητικού γέννησης του νηπίου 

5. Αντίγραφο πρακτικού του συλλόγου διδασκόντων 

6. Έντυπο Περιγραφικής Έκθεσης συμπληρωμένο από την – τον νηπιαγωγό του 
τμήματος και υπογεγραμμένο από την Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου ή Σύντομη 
έγγραφη εκτίμηση του/της νηπιαγωγού του τμήματος που φοιτά το παιδί αναφορικά με 
τη σχολική ετοιμότητα αυτού. 

Το έντυπο Περιγραφικής Έκθεσης συμπληρώνεται μόνο στις περιπτώσεις 
νηπίων οι οποίες δεν έχουν Γνωμάτευση Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. ή βεβαίωση ιατροπαιδαγωγικής 
υπηρεσίας.  

Όλα τα παραπάνω έγγραφα αποστέλλονται υπηρεσιακά με το ταχυδρομείο και όχι 
με fax καθώς αποτελούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα . 

Απαραίτητη προϋπόθεση για όλες τις περιπτώσεις είναι η  ηλεκτρονική επικοινωνία 
μαζί μου ή  η προφορική επικοινωνία για την τελική εκτίμηση των παιδιών και τον 
έγκαιρο προγραμματισμό των συναντήσεων μαζί μου των παιδιών και των γονέων 
αυτών.  

Οπότε περιμένω άμεσα τα μηνύματά σας για τα νήπια  που πρέπει να 
παρακολουθήσουμε για επαναφοίτηση μέχρι την Πέμπτη 21 Απριλίου 2016. 

 
Για  οτιδήποτε χρειαστείτε είμαι πάντα στη διάθεσή σας. 
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