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Τρίπολη       28-12-2015 
 
Αρ. πρωτ.    Φ. 2.1 /  7525   
 

 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Η  

 
Θέμα: «Επαναπροσδιορισμός σχολικών περιφερειών των 3ου, 4ου, 5ου, 9ου,  
            13ου & 15ου Νηπιαγωγείων Τρίπολης και του Νηπιαγωγείου 
            Μερκοβουνίου του Δήμου Τρίπολης»  
 

Ο Δ/ντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αρκαδίας 
 
΄Εχοντας υπόψη: 
 
1) Το άρθρο 1 του ΠΔ 200/01-07-1998 (ΦΕΚ 161/τ.α΄/13-07-1998) «Οργάνωση 
     και λειτουργία Νηπιαγωγείων».  
2) Τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 18 της αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/ 
     16-10-2002 Υ.Α. του ΥΠ.Ε.Π.Θ. (ΦΕΚ 1340/τ.β’/16-12-2002) με 
     θέμα: «Καθορισμός των Ειδικότερων Καθηκόντων και Αρμοδιοτήτων των 
     Προϊσταμένων και Περιφερειακών Υπηρεσιών Π & Δ Εκπαίδευσης…συλλόγων 
     διδασκόντων» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα. 
3) Τις διατάξεις της  αριθμ. 24001/11-06-2014 Κ.Υ.Α., (ΦΕΚ 1449/14-06-2013) όπως 
     συμπληρώθηκε από την αριθμ. 40701/10-10-2013 Κ.Υ.Α.,  (ΦΕΚ 2561/τ. β΄/ 
     11-10-2013), την αριθμ. 149092/Γ2/18-09-2014 Υ.Α., (ΦΕΚ 2545/τ. β΄/ 
     24-09-2014) και τις διατάξεις των άρθρων 100 & 101 του Ν.4182/2013, 
     (ΦΕΚ 185/τ.α΄/10-09-2013) οι οποίες αφορούν την μεταφορά μαθητών. 
4) Την αριθμ. Φ.2.1/1993/25-05-2012 (ΑΔΑ: Β4179-ΨΘ1) Απόφαση του Διευθυντή 
     της Δ/νσης Π.Ε. Αρκαδίας με θέμα: «Επαναπροσδιορισμός των σχολικών 
     περιφερειών των Νηπιαγωγείων της Δημοτικής Κοινότητας Τρίπολης του Δήμου 
     Τρίπολης». 
5) Την αριθμ. Φ.2.1/928/25-02-2014 (ανακοιν.) (ΑΔΑ: ΒΙ079-Ι3Μ) Απόφαση του 
     Διευθυντή της Δ/νσης Π.Ε. Αρκαδίας με θέμα: «Χωροταξική κατανομή μαθητών 
     στις Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αρκαδίας– 
     επαναπροσδιορισμός Σχολικών Περιφερειών».  
6) Την αριθμ. Φ.10/1344/167206/Δ1/21-10-2015 Υ.Α. του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (ΦΕΚ 2317/ 
     τ.β΄/27-10-2015) η οποία αφορά την μετονομασία των 4ου και  7ου Νηπιαγωγείων 
     Τρίπολης. 
7) Την αριθμ. 72624/Δ4/12-05-2014 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1329/τ.β΄/26-05-2014) η οποία 
     αφορά την ίδρυση από το σχολικό έτος 2014-2015 του 2/θεσίου Νηπιαγωγείου 
     Μερκοβουνίου.  
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8) Τη μεταστέγαση του 4ου Νηπιαγωγείου Τρίπολης στο νεόδμητο διδακτήριο του 
     στη συμβολή των οδών Ντάρα Φ. και Δευκαλίωνος (περιοχή Φιλικών) στην 
     Τρίπολη. 
9) Τις προτάσεις των κ.κ. Προϊσταμένων 3ου, 4ου, 5ου, 9ου, 13ου & 15ου 

      Νηπιαγωγείων Τρίπολης Νηπιαγωγείων της Δημοτικής Κοινότητας Τρίπολης του 
     Δήμου Τρίπολης. 
10) Την  αριθμ. 10/2015 Απόφαση Συνεδρίασης της 09ης-12-2015 της Δημοτικής 
      Επιτροπής Παιδείας του  Δήμου Τρίπολης.  
11) Την αναγκαιότητα για σαφή προσδιορισμό και οριοθέτηση των σχολικών 
      περιφερειών προς αποφυγήν παρερμηνειών & παρεκκλίσεων. 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 
1)  Τον επαναπροσδιορισμό αποκλειστικά και μόνο των σχολικών περιφερειών των  
3ου, 4ου, 5ου, 9ου, 13ου & 15ου Νηπιαγωγείων Τρίπολης οι οποίες λειτουργούν στα 
διοικητικά όρια της Δημοτικής Κοινότητας (Δ.Κ.) Τρίπολης του Δήμου Τρίπολης ως 
ακολούθως: 

 
3ο Νηπιαγωγείο Τρίπολης  
   Το τμήμα της πόλης που περικλείεται από το σημείο τομής της Λεωφόρου του 
Ο.Η.Ε. με την οδό Μεγ.Αλεξάνδρου, την δεξιά πλευρά (ανατολικά) της οδού 
Μεγ.Αλεξάνδρου έως την τομή με την οδό Ασημάκη Φωτήλα, την δεξιά πλευρά 
(νότια) της προέκτασης της οδού Ασημάκη Φωτήλα έως το σημείο τομής με την οδό 
Αριστάρχου, την δεξιά πλευρά (ανατολικά) της οδού Αριστάρχου έως το σημείο 
τομής της με την οδό Σοφίας, την δεξιά πλευρά (ανατολικά) της οδού Σοφίας έως την 
τομή της με την οδό Κυνουρίας, την δεξιά πλευρά (ανατολικά) της οδού Κυνουρίας 
έως την διασταύρωση με τις οδούς Δωδώνης και Γιατράκου, την δεξιά πλευρά 
(ανατολικά) της οδού Δωδώνης έως το σημείο τομής με την οδό Βερβαίνων, την 
δεξιά πλευρά (ανατολικά) της οδού Τρικόρφων έως το σημείο τομής με την οδό 
Καλαμάτας, την δεξιά πλευρά (ανατολικά) της οδού Καλαμάτας έως την πλατεία 
Βαλτετσίου με εξ΄ολοκλήρου αυτήν, την δεξιά πλευρά (ανατολικά) της οδού 
Ουάσιγκτον έως το σημείο τομής με την οδό Καρακάλου, την αριστερή πλευρά 
(νότια) της οδού Καρακάλου με την προέκτασή της  έως το σημείο τομής με την οδό 
Σπηλιόπουλου, την αριστερή πλευρά (νότια) της οδού Σπηλιόπουλου έως το σημείο 
τομής με την οδό Γρηγόρη Λαμπράκη, την αριστερή πλευρά (δυτικά) της οδού 
Γρηγόρη Λαμπράκη έως το σημείο τομής με την οδό Νικάρχου, την αριστερά πλευρά 
(βόρεια) της οδού Νικάρχου έως το σημείο τομής με την οδό Αγίου Νικολάου, την 
αριστερά πλευρά (δυτικά) της οδού Αγίου Νικολάου έως την προέκτασή της προς την 
οδό Παν. Καραντζά, την αριστερά πλευρά (δυτικά) της οδού Παν. Καραντζά έως την 
προέκταση της οδού Ράμμου, την αριστερή πλευρά (νότια) της οδού Ράμμου έως  το 
σημείο τομής της με τη Λεωφόρο του Ο.Η.Ε.      
   Λόγω συστέγασης με το 9ο Νηπ/γείο Τρίπολης η σχολική περιφέρεια ταυτίζεται με 
αυτή του 9ου Νηπ/γείου Τρίπολης και κριτήριο φοίτησης σε κάθε ένα απ΄αυτά τα 
νηπιαγωγεία αποτελεί η επιθυμία ή μη φοίτησης στο ολοήμερο πρόγραμμα καθότι το 
3ο Νηπ/γείο Τρίπολης τυγχάνει νηπιαγωγείο με ολοήμερο πρόγραμμα ενώ                      
το 9ο Νηπ/γείο νηπιαγωγείο με κλασικό πρόγραμμα. 
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4ο Νηπιαγωγείο Τρίπολης 
   Το τμήμα  της πόλης που περικλείεται δυτικά από το όριο της πόλης της Τρίπολης 
(Δ.Κ. Τρίπολης) στο τέρμα της οδού Καλαμάτας, εξ΄οκλήρου η περιοχή των Φιλικών 
έως την πλατεία Φιλικών, η αριστερή πλευρά (δυτικά) της οδού Παπαζαφειροπούλου 
και της οδού Αχαιού έως το σημείο τομής με την οδό Παναγ. Τσούκα. Εξ΄ ολοκλήρου 
η περιοχή της Αγίας Αικατερίνης όπως αυτή ορίζεται  από το τέρμα της οδού 
Καλαμάτας έως τη διασταύρωση με τις οδούς Τάπιας και Λεωφόρου Ο.Η.Ε. , την 
αριστερή πλευρά (νότια) της Λεωφόρου Ο.Η.Ε. έως το σημείο τομής με την οδό 
Παντελεήμωνος, την οδό Παντελεήμωνος (εκατέρωθεν αυτής) έως το τέρμα της.  
   Επίσης, στη σχολική περιφέρεια της σχολικής μονάδας θα ανήκουν και οι Τοπικές 
Κοινότητες Μάκρης και Βαλτετσίου. 
 
 
5ο Νηπιαγωγείο Τρίπολης 
   Το τμήμα  της πόλης που περικλείεται από το σημείο τομής της οδού Παν.Τσούκα 
με την οδό Αχαιού, η δεξιά πλευρά (βόρεια) της οδού Αχαιού, έως την τομή της με 
την οδό Παπαζαφειροπούλου, την δεξιά πλευρά (ανατολικά) της οδού 
Παπαζαφειροπούλου έως την πλατεία Φιλικών χωρίς αυτήν έως το σημείο τομής με 
την οδό Καλαμάτας, την αριστερή πλευρά (βόρεια) της οδού Καλαμάτας έως τη 
διασταύρωση με τις οδούς Τάπιας και Λεωφόρο του Ο.Η.Ε.  
Από τη Λεωφόρο Ο.Η.Ε. την δεξιά πλευρά (βόρεια) έως το σημείο τομής με την οδό 
Πανηγύρεως, την αριστερή πλευρά (δυτικά) της οδού Πανηγύρεως έως την τομή της 
με την οδό Παντελεήμωνος, την αριστερή πλευρά (δυτικά) της οδό Παντελεήμωνος 
έως το σημείο τομής με την οδό Καλαμάτας, την αριστερή πλευρά (δυτικά) της οδού 
Καλαμάτας έως την πλατεία Βαλτετσίου χωρίς αυτήν, την αριστερή πλευρά (δυτικά) 
της οδού Ουάσιγκτον έως το σημείο τομής με την οδό Υψούντος. Την αριστερή 
πλευρά (νότια) της οδού Υψούντος έως την εκκλησία των Παμμέγιστων Ταξιαρχών, 
την αριστερή πλευρά (δυτικά) της οδού Ταξιαρχών έως το τέρμα αυτής στο σημείο 
τομής με την οδό Θεμιστοκλέους. 
 
 
9ο Νηπιαγωγείο Τρίπολης  
   Το τμήμα της πόλης που περικλείεται από το σημείο τομής της Λεωφόρου του 
Ο.Η.Ε. με την οδό Μεγ.Αλεξάνδρου, την δεξιά πλευρά (ανατολικά) της οδού 
Μεγ.Αλεξάνδρου έως την τομή με την οδό Ασημάκη Φωτήλα, την δεξιά πλευρά 
(νότια) της προέκτασης της οδού Ασημάκη Φωτήλα έως το σημείο τομής με την οδό 
Αριστάρχου, την δεξιά πλευρά (ανατολικά) της οδού Αριστάρχου έως το σημείο 
τομής της με την οδό Σοφίας, την δεξιά πλευρά (ανατολικά) της οδού Σοφίας έως την 
τομή της με την οδό Κυνουρίας, την δεξιά πλευρά (ανατολικά) της οδού Κυνουρίας 
έως την διασταύρωση με τις οδούς Δωδώνης και Γιατράκου, την δεξιά πλευρά 
(ανατολικά) της οδού Δωδώνης έως το σημείο τομής με την οδό Βερβαίνων, την 
δεξιά πλευρά (ανατολικά) της οδού Τρικόρφων έως το σημείο τομής με την οδό 
Καλαμάτας, την δεξιά πλευρά (ανατολικά) της οδού Καλαμάτας έως την πλατεία 
Βαλτετσίου με εξ΄ολοκλήρου αυτήν, την δεξιά πλευρά (ανατολικά) της οδού 
Ουάσιγκτον έως το σημείο τομής με την οδό Καρακάλου, την αριστερή πλευρά 
(νότια) της οδού Καρακάλου με την προέκτασή της  έως το σημείο τομής με την οδό 
Σπηλιόπουλου, την αριστερή πλευρά (νότια) της οδού Σπηλιόπουλου έως το σημείο 
τομής με την οδό Γρηγόρη Λαμπράκη, την αριστερή πλευρά (δυτικά) της οδού 
Γρηγόρη Λαμπράκη έως το σημείο τομής με την οδό Νικάρχου, την αριστερά πλευρά 
(βόρεια) της οδού Νικάρχου έως το σημείο τομής με την οδό Αγίου Νικολάου, την 
αριστερά πλευρά (δυτικά) της οδού Αγίου Νικολάου έως την προέκτασή της προς την 
οδό Παν. Καραντζά, την αριστερά πλευρά (δυτικά) της οδού Παν. Καραντζά έως την 
προέκταση της οδού Ράμμου, την αριστερή πλευρά (νότια) της οδού Ράμμου έως  το 
σημείο τομής της με τη Λεωφόρο του Ο.Η.Ε.      
   Λόγω συστέγασης με το 3ο Νηπ/γείο Τρίπολης η σχολική περιφέρεια ταυτίζεται με 
αυτή του 3ου Νηπ/γείου Τρίπολης και κριτήριο φοίτησης σε κάθε ένα απ΄αυτά τα 
νηπιαγωγεία αποτελεί η επιθυμία ή μη φοίτησης στο ολοήμερο πρόγραμμα καθότι το 

ΑΔΑ: ΩΘΒΟ4653ΠΣ-Α3Β



3ο Νηπ/γείο Τρίπολης τυγχάνει νηπιαγωγείο με ολοήμερο πρόγραμμα ενώ                      
το 9ο Νηπ/γείο νηπιαγωγείο με κλασικό πρόγραμμα. 
 
 
13ο Νηπιαγωγείο Τρίπολης  
   Το τμήμα της πόλης που περικλείεται από το σημείο τομής της Λεωφόρου Ο.Η.Ε. 
με την οδό Πανηγύρεως, την δεξιά πλευρά (ανατολικά) της οδού Πανηγύρεως έως το 
σημείο τομής με την οδό Παντελεήμωνος, η δεξιά πλευρά (βόρεια) της οδού 
Παντελεήμωνος έως το σημείο τομής με την οδό Καλαμάτας, την δεξιά πλευρά 
(ανατολικά) της οδού Καλαμάτας έως το σημείο τομής με την οδό Τρικόρφων, την 
δεξιά πλευρά (νότια) της οδού Τρικόρφων έως το σημείο τομής με την οδό 
Βερβαίνων, την αριστερή πλευρά (δυτικά) της οδού Δωδώνης έως την διασταύρωση 
με τις οδούς Γιατράκου και Κυνουρίας, την αριστερή πλευρά (δυτικά) της οδού 
Κυνουρίας έως το σημείο τομής με την οδό Σοφίας, την δεξιά πλευρά (δυτικά) της 
οδού Σοφίας έως τη διασταύρωση με τις οδούς Αγ. Τρύφωνος και Αριστάρχου, την 
δεξιά πλευρά (δυτικά) της οδού Αριστάρχου έως το σημείο τομής με την οδό 
Ασημάκη Φωτήλα, την δεξιά πλευρά (βόρεια) της Ασημάκη Φωτήλα έως το σημείο 
τομής με την οδό Μεγ. Αλεξάνδρου, την δεξιά πλευρά (δυτικά) της οδού Μεγ. 
Αλεξάνδρου έως την τομή της με την Λεωφόρο του Ο.Η.Ε., η δεξιά πλευρά (βόρεια) 
της Λεωφόρου του Ο.Η.Ε. έως το σημείο τομής με την οδό Πανηγύρεως.     
 
 
15ο Νηπιαγωγείο Τρίπολης  
Το τμήμα της πόλης που περικλείεται από το σημείο τομής της οδού 
Γ.Μουτζουροπούλου με την οδό Απόλλωνος, την δεξιά πλευρά (βόρεια) της οδού 
Απόλλωνος έως το σημείο τομής με την οδό Ερύμανθου, την δεξιά πλευρά (βόρεια) 
της οδού Σεραγιού έως το σημείο τομής με την οδό Παπαρρηγοπούλου, την δεξιά 
πλευρά (ανατολικά) της οδού Παπαρρηγοπούλου έως το σημείο τομής με την οδό 
Καλαβρύτων, την δεξιά πλευρά (ανατολικά) της οδού Καλαβρύτων έως το σημείο 
τομής με την Λεωφόρο Μίκης Θεοδωράκης, την Λεωφόρο Μίκης Θεοδωράκης 
(εκατέρωθεν αυτής) έως την προέκτασή της με την οδό Γ.Μουτζουροπούλου και το 
σημείο τομής της οδού Γ.Μουτζουροπούλου με την οδό Απόλλωνος. 
         
 
 
2) Τον προσδιορισμό της σχολικής περιφέρειας του Νηπιαγωγείου Μερκοβουνίου ως 
ακολούθως:  
 
Νηπιαγωγείο Μερκοβουνίου 
   Οι Τοπικές Κοινότητες (Τ.Κ.) Μερκοβουνίου και Σκοπής του Δήμου Τρίπολης 
καθώς επίσης και οι περιοχές Χάνια Σκοπής &  Άγιος Ελευθέριος. 
 
 

 

 
                                                                    Ο  Διευθυντής Εκπαίδευσης  
                                                                                της Δ/νσης  Π.Ε. Αρκαδίας 

 
 
 
 
                                                                        Φώτιος Σοφ. Γκέσουρας  (Μ.Ρ.Α.) 
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Κοινοποίηση: 
 
1) Περιφερειακή Δ/νση Π.Ε. & Δ.Ε. Πελ/σου 

2) κ.κ. Προϊσταμένες Νηπιαγωγείων Δημοτικής Κοινότητας Τρίπολης 

    του Δήμου Τρίπολης & κα.Προϊσταμένη Νηπιαγωγείου Μερκοβουνίου 

3) κα.Σχολική Σύμβουλο 7ης Περιφέρειας Προσχολικής Αγωγής  

4) Δημοτική Επιτροπή Παιδείας ΔήμουΤρίπολης 

ΑΔΑ: ΩΘΒΟ4653ΠΣ-Α3Β


		2015-12-28T11:33:05+0200
	Athens




