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Προς:
Περιφέρεια Αττικής
Γενική Δ/νση Περιφέρειας
Δ/νση Αλλοδαπών &Μετανάστευσης Αθηνών
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ΘΕΜΑ: «Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή της αριθμ. 11702/07
(ΦΕΚ 892Β΄) Κ.Υ.Α»
Σχετ.: Το με Α.Π. ΦΓ ΟΙΚ/82068/23.3.07 έγγραφο σας
Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 1566/1985 περί της «Δομής και λειτουργίας της
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» όπως ισχύει, η πρωτοβάθμια
εκπαίδευση παρέχεται στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά σχολεία. Τα νηπιαγωγεία
λειτουργούν είτε ως ανεξάρτητα είτε μέσα σε παιδικά κέντρα, στα οποία λειτουργούν
μαζί με κρατικούς παιδικούς σταθμούς.
Η φοίτηση στα νηπιαγωγεία, «είναι διετής και εγγράφονται σε αυτά νήπια που
συμπληρώνουν την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής ηλικία τεσσάρων (4) ετών»
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του ν. 1566/1985(ΦΕΚ 167 Α΄), όπως
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 στοιχείο α΄ του ν.
2327/1995(ΦΕΚ 156 Α΄) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 1α του άρθρου 73 του ν.
3518/2006 (ΦΕΚ 272 Α΄).
Η δευτεροβάθμια εκπαίδευση περιλαμβάνει βάσει των διατάξεων του ιδίου
νόμου, τα γυμνάσια και τα λύκεια καθώς επίσης τα Τεχνικά Επαγγελματικά
Εκπαιδευτήρια (ΤΕΕ) και τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ).
Υπό το πρίσμα των ανωτέρω προεκτεθέντων στοιχείων και λαμβανομένου
υπόψη του ειδικότερου ερωτήματος σας, σας πληροφορούμε ότι στην περίπτωση γ
1

της παραγράφου 1 της εν θέματι Κ.Υ.Α, υπάγονται και τα νήπια τεσσάρων έως έξι
ετών, των οποίων οι γονείς διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα και κατά τη σχολική
χρονιά Σεπτεμβρίου 2006 - Ιουνίου 2007 φοιτούσαν σε δημόσια νηπιαγωγεία της
χώρας και σε νηπιακά τμήματα κρατικών παιδικών σταθμών, ενώ δεν προκύπτει
υπαγωγή

για

τις

περιπτώσεις

εκείνων

που

φοιτούσαν

σε

δημόσιους

βρεφονηπιακούς σταθμούς.
Η Δ/ντρια
Α. Μαρκάκη
Κοινοποίηση
Περιφέρειες της χώρας
Δ/νσεις Αστικής Κατάστασης & Αλλοδαπών & Μετανάστευσης
(με την παράκληση να κοινοποιηθεί στους ΟΤΑ Α΄ βαθμού της χωρικής τους αρμοδιότητας)
Eσωτερική Διανομή:
Δ/νση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης
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