
 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο 

  ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ   ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΠΡΩΤ/ΘΜΙΑΣ  &   ΔΕΥΤ/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠ/ΣΗΣ 
ΣΤΕΡΕΑΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠ/ΣΗΣ   ΦΩΚΙΔΑΣ 
ΤΜΗΜΑ   Α΄   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

****************** 

  

    
 
           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  στο  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 
 
 

          Άμφισσα,   17  Απριλίου  2019  

          Αριθμ. Πρωτ.:   N.2.2 / 482    

  
 
 
 

          Α Π Ο Φ Α Σ Η  
  

Ταχ. Δ/νση : Ι.  Γιδογιάννου 31 

Ταχ. Κώδικας : 331 00  ΑΜΦΙΣΣΑ 

Πληροφορίες: Παναγιώτης  Καστρίτης 

Τηλέφωνο-Fax : 2265029403-2265023537 

e-mail : mail@dipe.fok.sch.gr  

 

      ΘΕΜΑ:  «Καθορισμός  Σχολικών  Περιφερειών   Νηπιαγωγείων  
                    1ου 2/θεσίου, 2ου 2/θεσίου, 3ου 2/θεσίου  και  4ου    2/θεσίου Άμφισσας». 

  
Ο Διευθυντής  Διεύθυνσης  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης  Φωκίδας 

 
              Έχοντας υπόψη:   

1. Τις διατάξεις της παρ. 9α του άρθρου 3 και της παρ. 11 του άρθρου 4 του Ν. 1566 /1985 (Φ.Ε.Κ. 
167/τ.Α΄/30-9-1985)  «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. Α΄)  «Οργάνωση και 
λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων». 
3. Τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 18 με αριθμό Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002 (Φ.Ε.Κ. 
1340/16-10-2002,τ.Β΄) Απόφαση του ΥΠ.Ε.Π.Θ. «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και 
αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών Πρωτ/θμιας και Δευτ/θμιας 
Εκπ/σης, των Δ/ντών και Υποδ/ντών των Σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και Συλλόγων των Διδασκόντων», 
όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε  και ισχύει. 
4. Τις διατάξεις των παρ. ζ΄ και ια΄  του άρθρου  6, του άρθρου 7 και του άρθρου 23 της με αριθμό 
40023/Υ1/09-03-2018 (Φ.Ε.Κ. 867/12-03-2018, τ. Β΄) απόφασης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. «Μεταβίβαση 
δικαιώματος υπογραφής  « Με εντολή Υπουργού», …… καθώς και ορισμός κύριων διατακτών του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας  και Θρησκευμάτων». 
5. Τις διατάξεις  της  με αριθμό  50025/26-09-2019 (Φ.Ε.Κ. 4217/26-09-2018, τ. Β΄) Κ.Υ.Α. Υπουργών 
Εσωτερικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών 
«Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων από τις Περιφέρειες». 
6. Την υφιστάμενη  οργανικότητα, την   κτιριακή υποδομή  και τη χωροταξική  θέση  των                                    
Νηπιαγωγείων  χωρικής ενότητας της Δημοτικής Κοινότητας  Άμφισσας του Δήμου Δελφών και την 
αναγκαιότητα για ορισμό των σχολικών περιφερειών τους για  την   εύρυθμη λειτουργία  τους. 
7. Το γεγονός του ότι με την έκδοση της παρούσης απόφασης ουδεμία δαπάνη προκαλείται σε 
βάρος του τακτικού προϋπολογισμού  πέραν της προβλεπόμενης ανά σχολικό έτος για τις μεταφορές 
των μαθητών, -τριών.   
8. Την εύρυθμη λειτουργία των Νηπιαγωγείων 1ου, 2ου , 3ου και  4ου  Άμφισσας,  

 

Α   π   ο   φ   α   σ   ί   ζ   ο   υ   μ  ε 
 

 Α.   Κ α θ ο ρ ί ζ ο υ μ ε   τις Σχολικές Περιφέρειες  των Νηπιαγωγείων 1ου,  2ου,  3ου  και   4ου   Άμφισσας   
από το σχολικό έτος   2019-2020  αναλυτικά, ως ακολούθως: 
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Ι.         Σχολική Περιφέρεια   1
ου

 2/θεσίου Νηπιαγωγείου  Άμφισσας  

            Το κεντρικό - νοτιοανατολικό τμήμα της πόλης με τα παρακάτω χαρακτηριστικά όρια: 
 

 Το τμήμα της πόλης που βρίσκεται δεξιά από τις  οδούς  Δ. Ψαρρού και Κ. Κανάρη από τη 
συμβολή τους από την οδό     Γ. Χατζηγεωργίου   μέχρι τη συμβολή τους  με την οδό Γιάννη 
Δελμούζου. 

 Το τμήμα της πόλης που βρίσκεται δεξιά από την   οδό Γιάννη Δελμούζου, εκτός των κατοικιών 
που έχουν πρόσοψη σ΄ αυτή, από τη συμβολή με τη οδό Κ.  Κανάρη μέχρι τη συμβολή της με την 
οδό Δ. Λιανολοπούλου. 

 Το δεξιό τμήμα της  οδού Δ. Λιανολοπούλου, από τη συμβολή της με τη οδό Γιάννη Δελμούζου 
μέχρι τη συμβολή της με την οδό  Π. Μαρκίδου.   

 Το δεξιό τμήμα της πόλης που περικλείεται  από τις   οδούς Π. Μαρκίδου, Σταλλού και  
Γερογιάννη,   εκτός των κατοικιών που έχουν πρόσοψη σ΄ αυτές,  μέχρι τη συμβολή  με την οδό 
Αγίων  Θεοδώρων. 

 Το δεξιό τμήμα της  οδού Αγίων Θεοδώρων, από τη συμβολή της με την οδό Γερογιάννη και τη 
νοητή ευθεία μέχρι τη συμβολή της με την οδό Περγάμου.  

 Το δεξιό, εκατέρωθεν, τμήμα της οδού Περγάμου, από τη συμβολή της με τη νοητή ευθεία με  την 
οδό  Αγίων Θεοδώρων μέχρι τη συμβολή με την οδό Ε. Μαστρανδρέου. 

 

ΙΙ.        Σχολική Περιφέρεια  2
ου

 2/θεσίου Νηπιαγωγείου  Άμφισσας  

Το  βόρειο-βορειοανατολικό  τμήμα της πόλης με τα παρακάτω χαρακτηριστικά όρια: 

 Αριστερό  τμήμα της  οδού  Αγίων Θεοδώρων, από τη συμβολή της  με την οδό Γερογιάννη   και 
τη νοητή ευθεία μέχρι τη συμβολή της με την οδό Περγάμου.  

 Το αριστερό, εκατέρωθεν, τμήμα της  οδού Περγάμου,   από τη συμβολή της με τη νοητή ευθεία 
με την οδό  Αγίων Θεοδώρων μέχρι τη συμβολή με την οδό Χ. Χαραλάμπους. 

 Δεξιό τμήμα της  οδού  Μιχαλοπούλου, από τη συμβολή της με την οδό Γερογιάννη μέχρι τη 
συμβολή της με την οδό Πανουργιά. 

 Το   τμήμα της πόλης που βρίσκεται δεξιά της οδού Ν. Κόκκαλη, εκτός των κατοικιών που έχουν 
πρόσοψη σ΄αυτή, από τη συμβολή της με την οδό Πανουργιά μέχρι τη συμβολή την οδό 
Κοττορού. 

 Το   τμήμα της πόλης που βρίσκεται δεξιά της οδού Κοττορού, εκτός των κατοικιών που έχουν 
πρόσοψη σ΄αυτή από τη συμβολή της με την οδό Ν. Κόκκαλη μέχρι τη συμβολή της με την  οδό 
Αθ. Δημητρά. 

 Δεξιό τμήμα  της οδού Αθ. Δημητρά, από τη συμβολή της με την οδό  Κοττορού  μέχρι τη συμβολή 
της με την οδό Υπολ/γού Δ. Γάτου. 

 Δεξιό τμήμα της οδού Φαροπούλου, από τη συμβολή της με την οδό Υπολ/γού Δ. Γάτου μέχρι τη 
συμβολή της με την οδό Τουρούντζη. 

 

ΙΙΙ.          Σχολική Περιφέρεια  3ου  2/θεσίου Νηπιαγωγείου  Άμφισσας   

             Το βορειοδυτικό  τμήμα της πόλης με τα παρακάτω χαρακτηριστικά όρια: 

 Το τμήμα της πόλης  που βρίσκεται αριστερά  από τις  οδούς   Δ. Ψαρρού  και  Κ. Κανάρη  από  τη   
       συμβολή τους με την οδό Ανώνυμος  14  μέχρι  τη  συμβολής   τους   με την οδό Ρ. Κοντορήγα. 

 Αριστερό τμήμα των  οδών Ρ. Κοντορήγα   και  Δ. Ι. Ζουμά, από τη συμβολή τους με την  οδό    
Εθνικής Αντιστάσεως μέχρι   τη συμβολής τους με την οδό Ν. & Θ. Μοσκαχλαϊδή.  

 Οι  οδοί Ν. & Θ. Μοσκαχλαϊδή,  Καραγιάννη  και  Φρουρίου,  εκατέρωθεν, από τη συμβολή τους  
με την οδό   Δ. Ι. Ζουμά   μέχρι  τη  συμβολής τους με την οδό Πίνδου. 

       Αριστερό τμήμα της  οδού Πίνδου,  από  τη συμβολή της  με την οδό  Φρουρίου  μέχρι   
      το τέρμα της. 

  Το νοτιοδυτικό τμήμα της πόλης που βρίσκονται οι νέες εργατικές κατοικίες  επί της Επαρχιακής     
 οδού Άμφισσας - Λιδωρικίου. 
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ΙV.         Σχολική Περιφέρεια   4
ου

 2/θεσίου Νηπιαγωγείου Άμφισσας 

             Το κεντρικό και  νοτιοδυτικό τμήμα της πόλης με τα παρακάτω χαρακτηριστικά όρια:  

 Δεξιό τμήμα των  οδών  Ρ. Κοντορήγα και  Δ. Ι. Ζουμά,  από τη συμβολή τους με την οδό                          
Κ. Κανάρη μέχρι  τη  συμβολή  τους με την οδό Ν. & Θ. Μοσκαχλαϊδή.  

 Το   τμήμα της πόλης που βρίσκεται δεξιά των οδών Ν. & Θ. Μοσκαχλαϊδή,  Καραγιάννη  και  
Φρουρίου, εκτός των κατοικιών που έχουν πρόσοψη σ΄ αυτές, από τη συμβολή τους  με την οδό   
Δ. Ι. Ζουμά μέχρι τη συμβολή τους με την οδό Πίνδου. 

 Δεξιό  τμήμα της  οδού Πίνδου, από τη συμβολή της με την οδό Φρουρίου μέχρι το τέρμα της. 

 Το δεξιό τμήμα της οδού  Κ. Κανάρη, από τη συμβολή της με την οδό Ρ. Κοντορήγα μέχρι τη 
συμβολή της την οδό Γιάννη Δελμούζου.   

 Η οδός Γιάννη Δελμούζου,  εκατέρωθεν,  από τη συμβολή της με την οδό Κ. Κανάρη   μέχρι τη 
συμβολή της με την οδό Δ. Λιανολόπουλου.  

  Αριστερό  τμήμα της οδού Δ . Λιανολοπούλου  μέχρι συμβολή της με την οδό Π. Μαρκίδη. 

 Η οδός Π. Μαρκίδου, εκατέρωθεν, από τη συμβολή της με την οδό Δ . Λιανολοπούλου  μέχρι τη 
συμβολή της με την οδό Σταλλού. 

 Οι  οδοί Σταλλού και Γερογιάννη,  εκατέρωθεν,  μέχρι τη συμβολή τους  με την οδό 
Μιχαλοπούλου. 

 Αριστερό  τμήμα της οδού Μιχαλοπούλου, από τη συμβολή της με την οδό Γερογιάννη μέχρι τη 
συμβολή της με την οδό Πανουργιά. 

 Η οδός Κόκκαλη, εκατέρωθεν, από τη συμβολή της με την οδό Πανουργιά μέχρι τη συμβολή την 
οδό Κοττορού. 

 Η οδός Κοττορού, εκατέρωθεν, από τη συμβολή της με την οδό  Ν. Κόκκαλη μέχρι τη συμβολή της 
με την  οδό Αθ. Δημητρά. 

 Αριστερό τμήμα της οδού Αθ. Δημητρά,    από τη συμβολή της με την οδό Κοττορού μέχρι τη 
συμβολή της με την οδό Υπολ/γού Δ. Γάτου. 

 Αριστερό  τμήμα της  οδού Φαροπούλου, από τη συμβολή της με την οδό Υπολ/γού Δ. Γάτου 
μέχρι τη συμβολή της με την οδό Τουρούντζη. 

 
 

Β.   Στα  Νηπ/γεία  της πόλης   της Άμφισσας  θα μπορούν νε εγγράφονται προς φοίτηση  και   τα 

Νήπια και προνήπια που προέρχονται από γειτονικές Τοπικές  Κοινότητες του  Δήμου  Δελφών και δεν 
λειτουργούν Νηπ/γεία,  ως εξής: 
1. Στο 1ο 2/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Νηπ/γείο Άμφισσας  θα εγγράφονται τα νήπια και προνήπια που 
προέρχονται   από τη Τοπική   Κοινότητα   Ελαιώνα. 
2. Στο 2ο 2/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Νηπ/γείο Άμφισσας  θα εγγράφονται τα νήπια και προνήπια που 
προέρχονται   από τις Τοπικές   Κοινότητες   Προσηλίου και  Βίνιανης. 
3. Στο 3ο 2/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Νηπ/γείο Άμφισσας  θα εγγράφονται τα νήπια και προνήπια που 
προέρχονται   από τις Τοπικές  Κοινότητες  Σερνικακίου, Αγίας Ευθυμίας και Δροσοχωρίου. 
4. Στο 4ο  2/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Νηπ/γείο Άμφισσας  θα εγγράφονται τα νήπια  και  προνήπια που 
προέρχονται από τις Τοπικές  Κοινότητες  Αγίου Κων/νου, Αγίου Γεωργίου και Βουνιχώρας. 

 
 

Γ.   Για την εξυπηρέτηση αυστηρά και μόνο παιδαγωγικών λόγων, η συνέχιση της φοίτησης νηπίων-
προνηπίων και μέχρι την ολοκλήρωσή της σε Νηπιαγωγεία μη ανηκόντων σ’ αυτά, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην παρούσα απόφαση, επαφίεται στη βούληση των γονέων και κηδεμόνων αυτών. 

 
 

        Με  την έκδοση της παρούσας απόφασης που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Δ/νσης Π.Ε. 
Φωκίδας, κάθε προηγούμενη ως προς τις σχολικές περιφέρειες  των Νηπιαγωγείων της Δημοτικής 
Κοινότητας  Άμφισσας του Δελφών, παύει να ισχύει. 

               
                                      Ο  Διευθυντής Δ/νσης Π. Ε. Φωκίδας 

                                        
 

                                                Παναγιώτης  Καστρίτης 
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
1.  Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας 

                    ΕΝΤΑΥΘΑ 
2.  Περιφερειακή Δ/νση Π.& Δ.Εκπ/σης  Στερεάς Ελλάδας 

                              Αρκαδίου 8 
                              35131  ΛΑΜΙΑ 

3.  κ.κ. Προϊσταμένες  των  Νηπιαγωγείων 
     1

ου
,  2

ου
 , 3

ου
 και  4

ου
  Άμφισσας   

                                             ΕΝΤΑΥΘΑ 
4.  Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων 
     Νηπιαγωγείων  1

ου
,  2

ου
 , 3

ου
 και  4

ου
  Άμφισσας  

     (με ευθύνη των κ.κ.  Προϊσταμένων )                                                                                                                                            
                                                                  ΕΝΤΑΥΘΑ 
5.  Δημοτική  Επιτροπή  Παιδείας  του Δήμου   Δελφών  
                                                                  ΕΝΤΑΥΘΑ 
6. Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπ/σης  Δήμου   Δελφών  

                                     ΕΝΤΑΥΘΑ 
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