
 
 
    

ΘΕΜΑ: «Κακοριςμόσ Ορίων Δθμοτικών χολείων Διμου Βάρθσ-Βοφλασ- Βουλιαγμζνθσ» 

τα Γλυκά Νερά και ςτθ Διεφκυνςθ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Ανατολικισ Αττικισ,  

ςιμερα 30 Μαρτίου θμζρα  Παραςκευι  και ϊρα  12:00, θ  Διευκφντρια Π.Ε. Ανατ. Αττικισ 

Ζχοντασ Τπόψθ: 

1. Σισ διατάξεισ του Π.Δ. 79/2017 (άρκρο 5), ΦΕΚ 109/1-8-2017/τ.Αϋ.  

2. Σθν αρ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 Τπ. Απόφαςθ «Κακοριςμόσ  των 
ειδικότερων  κακθκόντων και αρμοδιοτιτων των Προϊςταμζνων των Περιφερειακϊν 
Τπθρεςιϊν  Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, των Διευκυντϊν και 
Τποδιευκυντϊν των ςχολικϊν μονάδων και ΕΚ και των υλλόγων Διδαςκόντων» 
(ΦΕΚ 1340/16-10-2002 τ. Βϋ) όπωσ ςυμπλθρϊκθκε – τροποποιικθκε και ιςχφει. 

3. Σο με αρικμ. πρωτ. 192/16-3-2018 (αρικμ. ειςερχ. πρωτ. 8551/22-3-2018) ζγγραφο 

του Δ.. Βάρκιηασ 

Αποφαςίηουμε: 

              Σον επανακακοριςμό των ςχολικϊν ορίων των Δθμοτικϊν χολείων του Διμου 
Βάρθσ-Βοφλασ- Βουλιαγμζνθσ ωσ εξισ: 

ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΒΑΡΗ 

1ο Δθμοτικό χολείο Βάρθσ. 
Περιβάλλεται από τισ οδοφσ των περιοχϊν του Αςυρμάτου και τθσ Μθλαδζηασ και 
ςυγκεκριμζνα: 

Σερψιχόρθσ, από τθν ςυμβολι τθσ με τθν Ακροπόλεωσ ζωσ τθν Μεγ. Αλεξάνδρου – (θ 
Σερψιχόρθσ ανικει όλθ ςτθ 2ο Δθμοτικό χολείο Βάρθσ) – Μεγ. Αλεξάνδρου ζωσ τθν 

   

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ 
ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

----- 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 

Π/ΘΜΙΑ & Δ/ΘΜΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η 
ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΣΣΙΚΗ 

----- 
ΣΜΗΜΑ Α΄ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σαχ. Δ/νςθ :    Λ. Λαυρίου 150 & Ανδρίκου 4 
Σ.Κ. – Πόλθ:   15354, Γλυκά Νερά 
Ιςτοςελίδα: http://dipe-anatol.att.sch.gr  
e-mail: mail@dipe-anatol.att.sch.gr  
Πλθροφορίεσ:   Α. Γατςογιάννθ 
Σθλζφωνο:    210 6617456  
 Fax:               210 6618440 

 απο 

 
Γλυκά Νερά, 30-3-2018 
Αρ. Πρωτ.: Φ.4.Α/8551 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 
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Λεωφόρο Αναγυροφντοσ – αριςτερά ςτθν Λεωφόρο Αναγυροφντοσ – δεξιά ςτθν Πζλλασ – 
δεξιά ςτθν Λεωφόρο Βάρθσ – Κορωπίου οι ηυγοί αρικμοί ζωσ τθν πλατεία Κριτθσ – Κριτθσ 
– Δάμωνοσ – Ρζνασ Βλαχοποφλου – (θ Ρζνασ Βλαχοποφλου ανικει όλθ ςτο 1ο Δθμοτικό 
χολείο Βάρθσ) – Αγίασ Αικατερίνθσ – (θ Αγίασ Αικατερίνθσ ανικει όλθ ςτο 1ο Δθμοτικό 
χολείο Βάρθσ) – Γυκείου – (θ Γυκείου ανικει όλθ ςτο 1ο Δθμοτικό χολείο Βάρθσ) – 
Αμαλιάδασ – (θ Αμαλιάδασ ανικει όλθ ςτο 1ο Δθμοτικό χολείο Βάρθσ) – οφάδων – 
Πευκϊν – Πορταριάσ – ελθνίου – αριςτερά ςτθν Αιγαίου – δεξιά ςτθν Παφλαγονίασ (θ 
Παφλαγονίασ ανικει ςτο Δθμοτικό χολείο Βάρκιηασ) – δεξιά ςτθν Ντάβαρθ ταφρ. – 
αριςτερά ςτθν Κων. & Παν. Λογοκζτθ – αριςτερά ςτθν καρζντηου – δεξιά ςτθν Ελ. 
Βενιηζλου (θ Ελ. Βενιηζλου ανικει ςτο 2ο Δθμοτικό χολείο Βάρθσ) – Αλεξ. Περςάκθ (θ Αλεξ. 
Περςάκθ ανικει ςτο 2ο Δθμοτικό χολείο Βάρθσ) – αριςτερά ςτθν Μουτοφςθ – δεξιά ςτθν 
Κφπρου – δεξιά ςτθν Βας. Κωνςταντίνου ζωσ τθν ςυμβολι τθσ με τθν Σερψιχόρθσ (θ Βας. 
Κωνςταντίνου ανικει ςτο 2ο Δθμοτικό χολείο Βάρθσ) – αριςτερά ςτθν Σερψιχόρθσ ζωσ τθν 
ςυμβολι τθσ με τθν  Μεγ. Αλεξάνδρου όπου και κλείνουν τα όρια. 

2ο Δθμοτικό χολείο Βάρθσ. 
Περιβάλλεται από τισ οδοφσ των περιοχϊν του κζντρου τθσ Βάρθσ, τθσ Λακοφριηασ, του 
κάτω Αςυρμάτου και του Κόρμπι. υγκεκριμζνα: 

Από το κζντρο τθσ Βάρθσ, τον Αςφρματο και τθν περιοχι τθσ Λακοφριηασ: 

Σερψιχόρθσ από τθν ςυμβολι τθσ με τθν Ακροπόλεωσ ζωσ τθν Βας. Κωνςταντίνου – δεξιά 
ςτθν Βας. Κωνςταντίνου ζωσ τθν ςυμβολι τθσ με τθν Κφπρου (θ Βας. Κωνςταντίνου ανικει 
ςτο 2ο Δθμοτικό χολείο Βάρθσ) – αριςτερά ςτθν Κφπρου ζωσ τθν Μουτοφςθ (θ Κφπρου 
ανικει ςτο 1ο Δθμοτικό χολείο Βάρθσ) – αριςτερά ςτθν Μουτοφςθ ζωσ τθν Αλεξ. Περςάκθ 
– Αλεξ. Περςάκθ (θ Αλεξ. Περςάκθ ανικει ςτο 2ο Δθμοτικό χολείο Βάρθσ) – Ελ. Βενιηζλου 
(θ Ελ. Βενιηζλου ανικει ςτο 2ο Δθμοτικό χολείο Βάρθσ) – αριςτερά ςτθν καρζντηου – 
δεξιά ςτθν Κων. & Παν. Λογοκζτθ – δεξιά ςτθν Αιγαίου – Παφλαγονίασ (θ Παφλαγονίασ 
ανικει ςτο Δθμοτικό χολείο Βάρκιηασ) – αριςτερά ςτθν Φιλοπάππου – (θ Φιλοπάππου 
ανικει ςτο Δθμοτικό χολείο Βάρκιηασ) – αριςτερά ςτθν Πάςχου (θ Πάςχου ανικει ςτο 
Δθμοτικό χολείο Βάρκιηασ) – δεξιά ςτθν Φωκά (θ Φωκά ανικει ςτο Δθμοτικό χολείο 
Βάρκιηασ) – αριςτερά ςτθν Παπαφϊτθ – Δεμζςτιχα (θ Δεμζςτιχα ανικει ςτο Δθμοτικό 
χολείο Βάρκιηασ) – αριςτερά ςτθν Μφρωνοσ ζωσ τθν ςυμβολι τθσ με τθν Περικλζουσ – 
δεξιά ςτθν Περικλζουσ – αριςτερά όλθ θ περιοχι τθσ Λακοφριηασ – Ιόλθσ, με όλουσ τουσ 
κάκετουσ δρόμουσ τθσ Ιόλθσ – Ιόλθσ – Πολυμνίασ – Ειρινθσ – Ευταξίασ – αριςτερά ςτθν 
Ακροπόλεωσ ζωσ τθν ςυμβολι τθσ με τθν Σερψιχόρθσ όπου και κλείνουν τα όρια. 

Από τθν περιοχι του Κόρμπι: 

Δθμθτςάνασ από τθν ςυμβολι τθσ με τθν Ρζνασ Βλαχοποφλου – νοτιοανατολικά όλοι οι 
δρόμοι του Κόρμπι – Σριπόλεωσ ζωσ τθν Αμαλιάδασ – (θ Σριπόλεωσ από τθν Αμαλιάδασ ζωσ 
τθν Θεςςαλίασ ανικει ςτο 1ο Δθμοτικό χολείο Βάρθσ) – δεξιά ςτθν Αμαλιάδασ – (θ 
Αμαλιάδασ ανικει όλθ ςτο 1ο Δθμοτικό χολείο Βάρθσ) – Γυκείου – (θ Γυκείου ανικει όλθ 
ςτο 1ο Δθμοτικό χολείο Βάρθσ) – Αγίασ Αικατερίνθσ – (θ Αγίασ Αικατερίνθσ ανικει όλθ ςτο 
1ο Δθμοτικό χολείο Βάρθσ) – Ρζνασ Βλαχοποφλου, όπου κλείνουν τα όρια ςτθν ςυμβολι 
τθσ με τθν Δθμθτςάνασ (θ Ρζνασ Βλαχοποφλου ανικει όλθ ςτο 1ο Δθμοτικό χολείο Βάρθσ). 

Δθμοτικό χολείο Βάρκιηασ. 
Περιβάλλεται από τισ οδοφσ: 

Φλζμινγκ από τθν ςυμβολι τθσ με τθν Αφροδίτθσ ζωσ τθν Φαζκωντοσ – (θ Φαζκωντοσ 
ανικει όλθ ςτο 2ο Δθμοτικό χολείο Βάρθσ) – δεξιά ςτθν Φαζκωντοσ – δεξιά ςτθν 
Ναυςικάσ – (θ Ναυςικάσ ανικει όλθ ςτο 2ο Δθμοτικό χολείο Βάρθσ) – Περικλζουσ, από τθν 
ςυμβολι τθσ με τθν Ναυςικάσ ζωσ τθν Μφρωνοσ – Μφρωνοσ (θ Μφρωνοσ ανικει ςτο 
Δθμοτικό χολείο Βάρκιηασ) – Νεφζλθσ – (θ Νεφζλθσ ανικει ςτο Δθμοτικό χολείο 
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Βάρκιηασ) – Δεμζςτιχα (θ Δεμζςτιχα ανικει ςτο 2ο Δθμοτικό χολείο Βάρκιηασ) – δεξιά ςτθν 
Βαςιλζωσ Κωνςταντίνου οι ηυγοί αρικμοί – αριςτερά ςτθν Παπαφϊτθ ζωσ τθν ςυμβολι τθσ 
με τθν Φωκά – δεξιά ςτθν Φωκά (θ Φωκά ανικει ςτο Δθμοτικό χολείο Βάρκιηασ) – 
αριςτερά ςτθν Πάςχου ζωσ τθν Φιλοπάππου (θ Πάςχου ανικει ςτο Δθμοτικό χολείο 
Βάρκιηασ) – δεξιά ςτθν Φιλοπάππου (θ Φιλοπάππου ανικει ςτο Δθμοτικό χολείο Βάρκιηασ) 
– Παφλαγονίασ – (θ Παφλαγονίασ ανικει ςτο Δθμοτικό χολείο Βάρκιηασ) – Βυηαντίου – 
Λεωφόροσ Ποςειδϊνοσ οι ηυγοί αρικμοί και πάλι δεξιά όλοι οι δρόμοι τθσ Βάρκιηασ όπου 
και κλείνουν τα όρια ςτθν Φλζμινγκ. 

Δθμοτικό χολείο Διλόφου. 
Περιβάλλεται από τισ οδοφσ που βρίςκονται ςτισ περιοχζσ Χζρωμα και Δίλοφο, με τουσ 
μονοφσ αρικμοφσ τθσ Λεωφόρου Βάρθσ-Κορωπίου, κακϊσ και ζνα μικρό κομμάτι από τθν 
περιοχι τθσ Βοφλασ και ςυγκεκριμζνα: 

Καλφμνου οι μονοί αρικμοί από τθν ςυμβολι τθσ με τθν Λεωφόρο Βάρθσ Κορωπίου ζωσ τθν 
Ακθναΐδοσ – δεξιά ςτθν Ακθναΐδοσ οι ηυγοί αρικμοί ζωσ τθν Μεγάλου Βαςιλείου – δεξιά 
ςτθν Μεγάλου Βαςιλείου οι αρικμοί 58-72 – δεξιά ςτθν Ρόδου – Μαυρομιχάλθ – Κω – 
Δραγατςανίου – Διλου – Μυκόνου ζωσ τθν ςυμβολι τθσ με τθν Καλφμνου. 

ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΒΟΤΛΑ 

1ο Δθμοτικό χολείο Βοφλασ. 
Περιβάλλεται από τισ οδοφσ: 

ωκράτουσ, οι ηυγοί αρικμοί από τθν ςυμβολι τθσ με τθν Λεωφόρο Βουλιαγμζνθσ ζωσ τθν 
Λυκοφργου - Λυκοφργου οι ηυγοί αρικμοί – Διόσ οι ηυγοί αρικμοί – αριςτερά ςτθν Λεωφόρο 
Κωνςταντίνου Καραμανλι ζωσ τον κόμβο Πθγαδακίων – αριςτερά ςτθν Λεωφόρο 
Βουλιαγμζνθσ οι ηυγοί αρικμοί ζωσ τθν Διγενι - δεξιά ςτθν Διγενι – (θ Διγενι ανικει όλθ 
ςτο 1ο Δθμοτικό χολείο Βοφλασ) – αριςτερά ςτθν Βαςιλζωσ Γεωργίου ζωσ τθν Υδρασ – (θ 
Υδρασ ανικει ςτο 4ο Δθμοτικό χολείο Βοφλασ) – αριςτερά ςτθν Μεγάλου Βαςιλείου –  (οι 
αρικμοί 58-72 τθσ Μεγάλου Βαςιλείου ανικουν ςτο Δθμοτικό χολείο Διλόφου) – αριςτερά 
ςτθν Ρόδου ζωσ τθν κρα – (θ Ρόδου από τθν Μεγάλου Βαςιλείου ζωσ τθν κρα ανικει ςτο 
1ο Δθμοτικό χολείο Βοφλασ) – αριςτερά ςτθν κρα – (θ κρα ανικει ςτο 3ο Δθμοτικό 
χολείο Βοφλασ) – δεξιά ςτθν Σρεμπεςίνασ – (θ Σρεμπεςίνασ ανικει ςτο 3ο Δθμοτικό 
χολείο Βοφλασ) – αριςτερά ςτθν Απόλλωνοσ ζωσ τθν Πειραιϊσ – (θ Απόλλωνοσ ανικει ςτο 
3ο Δθμοτικό χολείο Βοφλασ) – αριςτερά ςτθν Πειραιϊσ (θ Πειραιϊσ ανικει ςτο 2ο 
Δθμοτικό χολείο Βοφλασ) κ Βουλιαγμζνθσ  με τθν ςυμβολι τθσ ςτθν ωκράτουσ. (Οι 
αρικμοί τθσ Λεωφόρου Βουλιαγμζνθσ 34-116 και 21-95 ανικουν ςτο 1ο Δθμοτικό χολείο 
Βοφλασ). 

2ο Δθμοτικό χολείο Βοφλασ. 
Περιβάλλεται από τισ οδοφσ: 

Λεωφόρο Κωνςταντίνου Καραμανλι οι μονοί αρικμοί από τθν πλατεία Κριτθσ ζωσ τθν 
ςυμβολι τθσ με τθν Διόσ – αριςτερά ςτθν Διόσ οι μονοί αρικμοί – Λυκοφργου οι μονοί 
αρικμοί – ωκράτουσ οι μονοί αρικμοί – απζναντι ςτθν Πειραιϊσ (θ Πειραιϊσ ανικει ςτο 2ο 
Δθμοτικό χολείο Βοφλασ) – αριςτερά ςτθν Απόλλωνοσ ζωσ τθν Δερβενακίων – (θ 
Απόλλωνοσ ανικει ςτο 3ο Δθμοτικό χολείο Βοφλασ) – αριςτερά ςτθν Δερβενακίων οι ηυγοί 
αρικμοί – απζναντι ςτθν Πρίγκθποσ Πζτρου οι ηυγοί αρικμοί και κλείνουν τα όρια ςτθν 
Λεωφόρο Κωνςταντίνου Καραμανλι  με τθν ςυμβολι τθσ ςτθν πλατεία Κριτθσ. 
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3ο Δθμοτικό χολείο Βοφλασ. 
Περιβάλλεται από τισ οδοφσ: 

Απόλλωνοσ από τθν ςυμβολι τθσ με τθν Ηακφνκου ζωσ τθν ςυμβολι τθσ με τθν 
Δερβενακίων – (θ Απόλλωνοσ ανικει ςτο 3ο Δθμοτικό χολείο Βοφλασ) – Θροδότου – 
Αριςτείδου – Βραςίδα – Ιωαννίνων – δεξιά ςτθν κρα – (θ κρα ανικει όλθ ςτο 3ο Δθμοτικό 
χολείο Βοφλασ) – δεξιά ςτθν Σρεμπεςίνασ (θ α Σρεμπεςίνασ ανικει ςτο 3ο Δθμοτικό 
χολείο Βοφλασ) και κλείνουν τα όρια ςτθν ςυμβολι τθσ Σρεμπεςίνασ με τθν Απόλλωνοσ. 

4ο Δθμοτικό χολείο Βοφλασ. 
Περιβάλλεται από τισ οδοφσ: 

Ακθναΐδοσ οι μονοί αρικμοί από τθν ςυμβολι τθσ με τθν Μεγάλου Βαςιλείου ζωσ τθν 
Καλφμνου – αριςτερά ςτθν Καλφμνου οι ηυγοί αρικμοί – δεξιά ςτθν Λεωφόρο Βάρθσ – 
αριςτερά ςτθν Κανελλοποφλου – Ανκζων – Δράμασ ζωσ τθν ςυμβολι τθσ με τθν Αγχιάλου –  
Χαλκίδοσ οι μονοί αρικμοί –  Φλζμινγκ οι ηυγοί αρικμοί ζωσ τθν Βάρναλθ –  Βάρναλθ οι 
μονοί αρικμοί – δεξιά ςτθν Λεωφόρο Κωνςταντίνου Καραμανλι οι μονοί αρικμοί ζωσ τθν 
Ιφιγενείασ – αριςτερά ςτθν Ιφιγενείασ – (θ Ιφιγενείασ ανικει όλθ ςτο Δθμοτικό χολείο 
Βουλιαγμζνθσ) – Θλίου – Ακτισ – δεξιά ςτθν Λεωφόρο Βουλιαγμζνθσ οι μονοί αρικμοί 143-
97 ζωσ τθν Διγενι – δεξιά ςτθν Διγενι – (θ Διγενι ανικει όλθ ςτο 1ο Δθμοτικό χολείο 
Βοφλασ) – αριςτερά ςτθν Βαςιλζωσ Γεωργίου ζωσ τθν ςυμβολι τθσ με τθν Ακθναΐδοσ – (θ 
Βαςιλζωσ Γεωργίου από τθν Διγενι ζωσ τθν Ακθναΐδοσ ανικει ςτο 4ο Δθμοτικό χολείο 
Βοφλασ) όπου και κλείνουν τα όρια. 

ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΒΟΤΛΙΑΓΜΕΝΗ 

Δθμοτικό χολείο Βουλιαγμζνθσ. 
Περιβάλλεται από τισ οδοφσ που ςυμπεριλαμβάνονται ςτα όρια τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ 
Βουλιαγμζνθσ, κακϊσ και ζνα μικρό κομμάτι τθσ Βοφλασ και ςυγκεκριμζνα: 

Βάρναλθ οι ηυγοί αρικμοί από τθν ςυμβολι τθσ με τθν Λεωφόρο Κ. Καραμανλι ζωσ τθν 
Φλζμινγκ – Φλζμινγκ οι μονοί αρικμοί – Χαλκίδοσ οι ηυγοί αρικμοί ζωσ τθν ςυμβολι τθσ με 
τθν Αγχιάλου – δεξιά ςτθν Αγχιάλου – Δράμασ – Γλθνοφ – Ακθνϊν – Εμπειρίκου – Βεάκθ – 
δεξιά ςτθν Λεωφόρο Κ. Καραμανλι οι μονοί αρικμοί ζωσ τθν ςυμβολι τθσ με τθν Βάρναλθ 
όπου και κλείνουν τα όρια. 

 
Η Διευκφντρια  

    Π.Ε. Ανατολικισ Αττικισ 
     
 

 
 
     Βαςιλικι Ξυκάλθ 
Κοιν.: 

1. Δ. Βάρθσ- Βοφλασ-Βουλιαγμζνθσ 
2. Χ. ΤΜΒΟΤΛΟ ΔΘΜΟΣΙΚΘ ΕΚΠ/Θ 

56
Θσ 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κ. ΑΧΙΛΛΕΑ ΜΑΝΔΡΙΚΑ 
3. 1

ο
 Δ ΒΟΤΛΑ 

4. 2
ο
 Δ ΒΟΤΛΑ 

5. 3
ο
 Δ ΒΟΤΛΑ 

6. 4
ο
 Δ ΒΟΤΛΑ 

7. Δ ΒΟΤΛΙΑΓΜΕΝΘ 
8. 1

ο
 Δ ΒΑΡΘ 

9. 2
ο
 Δ ΒΑΡΘ 

10. Δ ΒΑΡΚΙΗΑ 
11. Δ ΔΙΛΟΦΟΤ ΒΑΡΘ             

ΑΔΑ: ΩΓΩ74653ΠΣ-88Ω
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