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ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΘΕΜΑ

Γλυκά Νερά ,16-05-2016
Η Δ/ντρια Π.Ε. Ανατολικής Αττικής

Ξυθάλη Βασιλική

Γλυκά Νερά ,16-05-2016
Αρ.Πρωτ.Φ.4.Α/12931

Ταχ. Δ/νση : Λ. Λαυρίου 150 & Ανδρίκου 4
Τ.Θ. – Πόλη: 15304, Γλυκά Νερά
Ιστοσελίδα: http://dipe-anatol.att.sch.gr
Πληροφορίες: Γυφτάκη Ε.
e-mail
: mail@dipe-anatol.att.sch.gr
Τηλέφωνο: 210 6617456
 Fax:
210 6618440

ΠΡΑΞΗ: 51
ΘΕΜΑ: Καθορισμός Ορίων Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων Δήμου ΒάρηςΒούλας-Βουλιαγμένης
Στα Γλυκά Νερά και στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής,
σήμερα,16 Μαΐου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, η Διευθύντρια Π.Ε. Ανατ. Αττικής
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 201/1998 (άρθρο 1).
2. Τις αρ. Φ. 353.1/324/105657/Δ1/8-10-02 (ΦΕΚ 1340/16-10-02) Υπουργική
Απόφαση «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των
Προϊσταμένων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης».
3. Την με αρ.πρωτ.16465/22-04-2016 απόφαση (αρ.αποφ.5/2016) του Δήμου Βάρης
–Βούλας- Βουλιαγμένης
Αποφασίζουμε:
Τον μερικό επανακαθορισμό των χωροταξικών ορίων των ακόλουθων σχολικών
μονάδων:
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΗΣ
1ο Νηπιαγωγείο Βάρης
Περιβάλλεται από τις οδούς:
Περικλέους, από την συμβολή της με την Θάσο έως τη συμβολή της με την Ναυσικάς – (όλη
η Περικλέους ανήκει στο 1ο Νηπιαγωγείο Βάρης) – αριστερά στην Ναυσικάς – (η Ναυσικάς
ανήκει όλη στο 1ο Νηπιαγωγείο Βάρης) – αριστερά στην Φαέθωντος – (η Φαέθωντος ανήκει
όλη στο 1ο Νηπιαγωγείο Βάρης) - δεξιά στην Φλέμινγκ – αριστερά όλη η περιοχή της
Λαθούριζας – Ιόλης, με όλους τους κάθετους δρόμους της Ιόλης – Ιόλης – Πολυμνίας –
Ειρήνης – Ευταξίας – αριστερά στην Ακροπόλεως έως την Τερψιχόρης – αριστερά στην
Τερψιχόρης – (η Τερψιχόρης ανήκει όλη στο 1ο Νηπιαγωγείο Βάρης) – δεξιά στην Μ.
Αλεξάνδρου έως την Δήμητρας – δεξιά στην Δήμητρας έως την Βάκχου – δεξιά στην Βάκχου
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– αριστερά στην Τερψιχόρης – δεξιά στην Βασιλέως Κωνσταντίνου οι ζυγοί αριθμοί έως την
συμβολή της με την Αφροδίτης – δεξιά στην Αφροδίτης – (η Αφροδίτης ανήκει όλη στο
Νηπιαγωγείο Βάρκιζας) – δεξιά στην Ρόδου – (η Ρόδου ανήκει όλη στο 1ο Νηπιαγωγείο
Βάρης) – αριστερά στην Θάσου, όπου και κλείνουν τα όρια στην συμβολή της με την
Περικλέους (η Θάσου από την Ρόδου έως την συμβολή της με την Περικλέους ανήκει στο 1ο
Νηπιαγωγείο Βάρης).
2ο Νηπιαγωγείο Βάρης
Περιβάλλεται από τις οδούς:
Τερψιχόρης, από την συμβολή της με την Βασιλέως Κωνσταντίνου έως την Βάκχου – (η
Τερψιχόρης ανήκει όλη στο 1ο Νηπιαγωγείο Βάρης) – δεξιά στην Βάκχου έως την Δήμητρας
– (η Βάκχου από την Τερψιχόρης έως την Δήμητρας ανήκει στο 1ο Νηπιαγωγείο Βάρης) –
αριστερά στην Δήμητρας – (η Δήμητρας από την Βάκχου έως την Μ. Αλεξάνδρου ανήκει στο
1ο Νηπιαγωγείο Βάρης) – δεξιά στην Μεγάλου Αλεξάνδρου – αριστερά στην Λεωφόρο
Αναγυρούντος – δεξιά στην Πέλλας – δεξιά στην Λεωφόρο Βάρης-Κορωπίου – δεξιά στην
Αθανασίου Διάκου – (η Αθανασίου Διάκου ανήκει στο 2ο Νηπιαγωγείο Βάρης μόνο έως την
Παύλου Μελά) – δεξιά στην Παύλου Μελά – (η Παύλου Μελά ανήκει στο 2ο Νηπιαγωγείο
Βάρης) – αριστερά στην Τριπτολέμου όλη η οδός έως την Αιγαίου – δεξιά στην Αιγαίου –
αριστερά στην Πευκών – (η Πευκών ανήκει ανήκει όλη στο 2ο Νηπιαγωγείο Βάρης) –
Πορταριάς – Σεληνίου - αριστερά στην Αιγαίου – δεξιά στην Λεωφόρο Σουνίου – δεξιά στην
Βασιλέως Κωνσταντίνου οι μονοί αριθμοί έως την συμβολή της με την Τερψιχόρης, όπου και
κλείνουν τα όρια.
3ο Νηπιαγωγείο Βάρης
Περιβάλλεται από τις οδούς που βρίσκονται στις περιοχές Μηλαδέζα και Κόρμπι και
συγκεκριμένα:
Λεωφόρο Βάρης Κορωπίου από της συμβολή της με την Γρηγορίου Λαμπράκη έως την
Κρήτης – Κρήτης – Δάμωνος - Ρένας Βλαχοπούλου – Δημητσάνας – η υπόλοιπη περιοχή
του Κόρμπι – Τριπόλεως – αριστερά στην Πευκών – (η Πευκών ανήκει ανήκει όλη στο 2ο
Νηπιαγωγείο Βάρης) – δεξιά στην Αιγαίου – (η Αιγαίου ανήκει όλη στο 2ο Νηπιαγωγείο
Βάρης) – αριστερά στην Τριπτολέμου – (η Τριπτολέμου ανήκει όλη στο 2ο Νηπιαγωγείο
Βάρης) – δεξιά στην Παύλου Μελά – (η Παύλου Μελά ανήκει όλη στο 2ο Νηπιαγωγείο
Βάρης) – αριστερά στην Αθανασίου Διάκου (η Αθανασίου Διάκου από την συμβολή της με
την Παύλου Μελά έως την Γρηγορίου Λαμπράκη ανήκει στο 2ο Νηπιαγωγείο Βάρης) όπου
κλείνουν τα όρια στην συμβολή της Γρηγορίου Λαμπράκη με την Λεωφόρο Βάρης Κορωπίου.
Νηπιαγωγείο Βάρκιζας
Περιβάλλεται από τις οδούς:
Φλέμινγκ από την συμβολή της με την Αφροδίτης έως την Φαέθωντος – (η Φαέθωντος
ανήκει όλη στο 1ο Νηπιαγωγείο Βάρης) – δεξιά στην Φαέθωντος – δεξιά στην Ναυσικάς – (η
Ναυσικάς ανήκει όλη στο 1ο Νηπιαγωγείο Βάρης) – Περικλέους, από την συμβολή της με την
Ναυσικάς έως την Θάσου – (η Περικλέους ανήκει όλη στο 1ο Νηπιαγωγείο Βάρης) – Θάσου
– (η Θάσου από την συμβολή της με την Περικλέους έως την Ρόδου ανήκει στο 1ο
Νηπιαγωγείο Βάρης) – Ρόδου – (η Ρόδου ανήκει στο 1ο Νηπιαγωγείο Βάρης) – Αφροδίτης –
(η Αφροδίτης ανήκει στο Νηπιαγωγείο Βάρκιζας) – δεξιά στην Λεωφόρο Ποσειδώνος οι
ζυγοί αριθμοί και δεξιά όλοι οι δρόμοι της Βάρκιζας όπου κλείνουν τα όρια στην Φλέμινγκ.
Νηπιαγωγείο Διλόφου
Περιβάλλεται από τις οδούς που βρίσκονται στις περιοχές Χέρωμα και Δίλοφο, με τους
μονούς αριθμούς της Λεωφόρου Βάρης-Κορωπίου, καθώς και ένα μικρό κομμάτι από την
περιοχή της Βούλας και συγκεκριμένα:
Καλύμνου από την συμβολή της με την Λεωφόρο Βάρης Κορωπίου έως την Δραγατσανίου οι
μονοί αριθμοί – δεξιά στην Δραγατσανίου οι μονοί αριθμοί, όπου κλείνουν τα όρια με την
περιοχή του Διλόφου.
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1ο Δημοτικό Σχολείο Βάρης
Περιβάλλεται από τις οδούς των περιοχών του Ασυρμάτου και της Μηλαδέζας και
συγκεκριμένα:
Τερψιχόρης, από την συμβολή της με την Ακροπόλεως έως την Μεγάλου Αλεξάνδρου – (η
Τερψιχόρης ανήκει όλη στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Βάρης) – Μεγάλου Αλεξάνδρου έως την
Λεωφόρο Αναγυρούντος – αριστερά στην Λεωφόρο Αναγυρούντος – δεξιά στην Πέλλας –
δεξιά στην Λεωφόρο Βάρης-Κορωπίου οι ζυγοί αριθμοί έως την πλατεία Κρήτης – Κρήτης –
Δάμωνος – Ρένας Βλαχοπούλου – (η Ρένας Βλαχοπούλου ανήκει όλη στο 1ο Δημοτικό
Σχολείο Βάρης) – Αγίας Αικατερίνης – (η Αγίας Αικατερίνης ανήκει όλη στο 1ο Δημοτικό
Σχολείο Βάρης) – Γυθείου – (η Γυθείου ανήκει όλη στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Βάρης) –
Αμαλιάδας – (η Αμαλιάδας ανήκει όλη στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Βάρης) – Σοφάδων –
Πευκών – Πορταριάς – Σεληνίου – αριστερά στην Αιγαίου – δεξιά στην Βυζαντίου – (η
Βυζαντίου ανήκει στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Βάρης) – Παφλαγωνίας – (η Παφλαγωνίας ανήκει
στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Βάρης) – δεξιά στην Νταβάρη Σταύρου έως την συμβολή της με την
Φιλοπάππου – αριστερά στην Φιλοπάππου έως την συμβολή της με την Αγίων Πάντων – (η
Φιλοπάππου ανήκει στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Βάρης) – αριστερά στην Αγίων Πάντων έως
την συμβολή της με την Μουτούση – (η Μουτούση από την συμβολή της με την Αγίων
Πάντων έως την Βυζαντίου ανήκει στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Βάρης) – Τριανταφύλλου – (η
Τριανταφύλλου ανήκει στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Βάρης) – αριστερά στην Παπαφώτη έως
την συμβολή της με την Αριστογείτονος – (η Αριστογείτονος ανήκει στο 2ο Δημοτικό Σχολείο
Βάρης) – Αριστογείτονος – δεξιά στην Βασιλέως Κωνσταντίνου οι μονοί αριθμοί από το 69
έως την Τερψιχόρης – αριστερά στην Τερψιχόρης (η Τερψιχόρης ανήκει όλη στο 2ο Δημοτικό
Σχολείο Βάρης) και κλείνουν τα όρια στην συμβολή της με την Μεγάλου Αλεξάνδρου.
2ο Δημοτικό Σχολείο Βάρης
Περιβάλλεται από τις οδούς των περιοχών του κέντρου της Βάρης, της Λαθούριζας, του κάτω
Ασυρμάτου και του Κόρμπι. Συγκεκριμένα:
Από το κέντρο της Βάρης και την περιοχή της Λαθούριζας:
Περικλέους, από την συμβολή της με την Θάσο έως την συμβολή της με την Ναυσικάς – (η
Περικλέους ανήκει στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Βάρης) – αριστερά στην Ναυσικάς – (η
Ναυσικάς ανήκει όλη στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Βάρης) – αριστερά στην Φαέθωντος – (η
Φαέθωντος ανήκει όλη στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Βάρης) – δεξιά στην Φλέμινγκ – αριστερά
όλη η περιοχή της Λαθούριζας – Ιόλης, με όλους τους κάθετους δρόμους της Ιόλης – Ιόλης –
Πολυμνίας – Ειρήνης – Ευταξίας – αριστερά στην Ακροπόλεως έως την Τερψιχόρης – δεξιά
στην Τερψιχόρης έως την Βασιλέως Κωνσταντίνου – (η Τερψιχόρης ανήκει όλη στο 2ο
Δημοτικό Σχολείο Βάρης) – δεξιά στην Βασιλέως Κωνσταντίνου οι ζυγοί αριθμοί έως την
συμβολή της με την Αφροδίτης – δεξιά στην Αφροδίτης – (η Αφροδίτης ανήκει όλη στο
Δημοτικό Σχολείο Βάρκιζας) – δεξιά στην Ρόδου – (η Ρόδου ανήκει όλη στο Δημοτικό
Σχολείο Βάρκιζας) – αριστερά στην Θάσου όπου και κλείνουν τα όρια στην συμβολή της με
την Περικλέους (η Περικλέους ανήκει στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Βάρης και η Θάσου ανήκει
στο Δημοτικό Σχολείο Βάρκιζας).
Από την περιοχή του κάτω Ασυρμάτου:
Βυζαντίου από την συμβολή της με την Βασιλέως Κωνσταντίνου έως την Παφλαγωνίας –
αριστερά στην Παφλαγωνίας – δεξιά στην Νταβάρη Σταύρου έως την συμβολή της με την
Φιλοπάππου – αριστερά στην Φιλοπάππου έως την συμβολή της με την Αγίων Πάντων –
αριστερά στην Αγίων Πάντων έως την συμβολή της με την Μουτούση – (η Μουτούση από
την συμβολή της με την Αγίων Πάντων έως την Βυζαντίου ανήκει στο 2ο Δημοτικό Σχολείο
Βάρης) – Τριανταφύλλου – (η Τριανταφύλλου ανήκει στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Βάρης) –
αριστερά στην Παπαφώτη έως την συμβολή της με την Αριστογείτονος – (η Αριστογείτονος
ανήκει στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Βάρης) – Αριστογείτονος – αριστερά στην Βασιλέως
Κωνσταντίνου οι μονοί αριθμοί από το 71 έως την Βυζαντίου όπου και κλείνουν τα όρια.
Από την περιοχή του Κόρμπι:
Δημητσάνας από την συμβολή της με την Ρένας Βλαχοπούλου – νοτιοανατολικά όλοι οι
δρόμοι του Κόρμπι – Τριπόλεως έως την Αμαλιάδας – (η Τριπόλεως από την Αμαλιάδας έως
την Θεσσαλίας ανήκει στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Βάρης) – δεξιά στην Αμαλιάδας – (η
Αμαλιάδας ανήκει όλη στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Βάρης) – Γυθείου – (η Γυθείου ανήκει όλη
3

ΑΔΑ: 6ΤΒ64653ΠΣ-Ρ2Ι
στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Βάρης) – Αγίας Αικατερίνης – (η Αγίας Αικατερίνης ανήκει όλη στο
1ο Δημοτικό Σχολείο Βάρης) – Ρένας Βλαχοπούλου, όπου κλείνουν τα όρια στην συμβολή
της με την Δημητσάνας (η Ρένας Βλαχοπούλου ανήκει όλη στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Βάρης).
Το τμήμα της περιοχής του Κόρμπι που περικλείεται από τις παραπάνω οδούς,
δύναται να εξυπηρετηθεί για τα επόμενα τρία (3) χρόνια, εξίσου από το 1ο Δημοτικό
Σχολείο Βάρης και το 2ο Δημοτικό Σχολείο Βάρης.
Με την παρέλευση της τριετίας οι μαθητές/μαθήτριες που μένουν στο παραπάνω
τμήμα της περιοχής του Κόρμπι να εγγράφονται στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Βάρης,
προκειμένου να πραγματοποιείται η ομαλή μετάβασή τους στο σχολείο.
Δημοτικό Σχολείο Βάρκιζας
Περιβάλλεται από τις οδούς:
Φλέμινγκ από την συμβολή της με την Αφροδίτης έως την Φαέθωντος – (η Φαέθωντος
ανήκει όλη στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Βάρης) – δεξιά στην Φαέθωντος – δεξιά στην Ναυσικάς
– (η Ναυσικάς ανήκει όλη στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Βάρης) – Περικλέους, από την συμβολή
της με την Ναυσικάς έως την Θάσου – (η Περικλέους ανήκει όλη στο 2ο Δημοτικό Σχολείο
Βάρης) – Θάσου από την συμβολή της με την Περικλέους έως την Ρόδου – (η Περικλέους
ανήκει όλη στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Βάρης) – Ρόδου – (η Ρόδου ανήκει όλη στο 2ο Δημοτικό
Σχολείο Βάρης) – Αφροδίτης – (η Αφροδίτης ανήκει στο Δημοτικό Σχολείο Βάρκιζας) – δεξιά
στην Λεωφόρο Ποσειδώνος οι ζυγοί αριθμοί και πάλι δεξιά όλοι οι δρόμοι της Βάρκιζας όπου
και κλείνουν τα όρια στην Φλέμινγκ.
Δημοτικό Σχολείο Διλόφου
Περιβάλλεται από τις οδούς που βρίσκονται στις περιοχές Χέρωμα και Δίλοφο, με τους
μονούς αριθμούς της Λεωφόρου Βάρης-Κορωπίου, καθώς και ένα μικρό κομμάτι από την
περιοχή της Βούλας και συγκεκριμένα:
Καλύμνου από την συμβολή της με την Λεωφόρο Βάρης Κορωπίου έως την Δραγατσανίου οι
μονοί αριθμοί – δεξιά στην Δραγατσανίου οι ζυγοί αριθμοί, όπου και κλείνουν τα όρια με την
περιοχή του Διλόφου.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΛΑΣ
1ο Νηπιαγωγείο Βούλας
Περιβάλλεται από τις οδούς:
Λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή από την συμβολή της με την Διός έως την Λεωφόρο
Βουλιαγμένης - αριστερά στην Λεωφόρο Βουλιαγμένης οι ζυγοί αριθμοί έως την Σωκράτους
– Σωκράτους οι ζυγοί αριθμοί – Λυκούργου – (η Λυκούργου ανήκει στο 1ο Νηπιαγωγείο
Βούλας) – Διός, όπου και κλείνουν τα όρια στην συμβολή της με την Λεωφόρο Κωνσταντίνου
Καραμανλή (η Διός ανήκει στο 1ο Νηπιαγωγείο Βούλας).
2ο Νηπιαγωγείο Βούλας
Περιβάλλεται από τις οδούς:
Λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή οι μονοί αριθμοί, από την πλατεία Κρήτης έως την
συμβολή της με την Διός – αριστερά στην Διός – (η Διός ανήκει στο 1ο Νηπιαγωγείο Βούλας)
– Λυκούργου – (η Λυκούργου ανήκει στο 1ο Νηπιαγωγείο Βούλας) – Σωκράτους οι μονοί
αριθμοί – αριστερά στην Λεωφόρο Βουλιαγμένης οι ζυγοί αριθμοί – αριστερά στην
Πρίγκηπος Πέτρου οι ζυγοί αριθμοί και κλείνουν τα όρια στην Λεωφόρο Κωνσταντίνου
Καραμανλή.
3ο Νηπιαγωγείο Βούλας
Περιβάλλεται από τις οδούς:
Ηροδότου οι ζυγοί αριθμοί – Δερβενακίων – αριστερά στην Λεωφόρο Βουλιαγμένης οι μονοί
αριθμοί έως την Πειραιώς – αριστερά στην Πειραιώς οι μονοί και οι ζυγοί αριθμοί έως την
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Απόλλωνος – δεξιά στην Απόλλωνος οι ζυγοί αριθμοί από το 24 έως το 52 ανήκουν στο 6ο
Νηπιαγωγείο Βούλας - ένα μικρό κομμάτι της Ζακύνθου οι μονοί αριθμοί από 1 έως 23 – η
υπόλοιπη Ζακύνθου ανήκει στο 6ο Νηπιαγωγείο Βούλας – Μπιζανίου οι μονοί και οι ζυγοί
αριθμοί - δεξιά στην Ριμινιτών οι αριθμοί από το 1 έως το 3 – αριστερά στην Δυρραχίου οι
μονοί αριθμοί από το 1 έως το 15 – όλη η Δαρδανελίων, μονοί και ζυγοί αριθμοί – αριστερά
στην Ιωαννίνων – Αριστείδου και κλείνει με τους ζυγούς αριθμούς στην Ηροδότου.
4ο Νηπιαγωγείο Βούλας
Περιβάλλεται από τις οδούς:
Από την αρχή της Λεωφόρου Βάρης έως την Κανελλοπούλου όλοι οι ζυγοί αριθμοί από το 2
έως το 76 - δεξιά στην Κανελλοπούλου – Δράμας – Γληνού – Κυβέλης – Αθηνών –
Εμπειρίκου – Βεάκη – δεξιά στην Λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή οι μονοί αριθμοί στην
κάθοδο έως την Ιφιγενείας – αριστερά στην Ιφιγενείας – (η Ιφιγενείας ανήκει όλη στο
Νηπιαγωγείο Βουλιαγμένης) – δεξιά στην Ακτής και κλείνουν τα όρια δεξιά στην συμβολή της
Λεωφόρου Κωνσταντίνου Καραμανλή με την Λεωφόρο Βάρης.
5ο Νηπιαγωγείο Βούλας
Περιβάλλεται από τις οδούς:
Λεωφόρο Βάρης, από την αρχή της, οι μονοί αριθμοί έως την Καλύμνου – αριστερά στην
Καλύμνου οι ζυγοί αριθμοί έως την Δραγατσανίου – δεξιά στην Δραγατσανίου οι μονοί
αριθμοί – Κω – Μαυρομιχάλη - δεξιά στην Ρόδου – αριστερά στην Βασιλέως Γεωργίου – (η
Βασιλέως Γεωργίου ανήκει όλη στο 5ο Νηπιαγωγείο Βούλας) – δεξιά στην Καλύμνου – (η
Καλύμνου ανήκει όλη στο 5ο Νηπιαγωγείο Βούλας) – αριστερά στην Κρήνης – (η Κρήνης
ανήκει όλη στο 6ο Νηπιαγωγείο Βούλας) – αριστερά στην Λεωφόρο Βουλιαγμένης οι μονοί
αριθμοί έως τον κόμβο με την Λεωφόρο Βάρης που κλείνουν τα όρια.
6ο Νηπιαγωγείο Βούλας
Περιβάλλεται από τις οδούς:
Από την οδό Πειραιώς στην συμβολή της με την Λεωφόρο Βουλιαγμένης, έως την
Απόλλωνος – (η Πειραιώς ανήκει όλη στο 3ο Νηπιαγωγείο Βούλας) – δεξιά στην
Απόλλωνος οι ζυγοί αριθμοί από το 24 έως το 52 - Μπιζανίου – (η Μπιζανίου ανήκει όλη στο
3ο Νηπιαγωγείο Βούλας) – Ριμινιτών από τον αριθμό 1 έως το 3 που ανήκει στο 3ο
Νηπιαγωγείο και η υπόλοιπη Ριμινιτών στο 6ο Νηπιαγωγείο μονοί και ζυγοί αριθμοί –
Δυρραχίου οι ζυγοί αριθμοί – δεξιά στην Δαρδανελίων – (η Δαρδανελίων ανήκει όλη στο 3ο
Νηπιαγωγείο Βούλας) – δεξιά στην Ιωαννίνων – Ρόδου – δεξιά στην Βασιλέως Γεωργίου – (η
Βασιλέως Γεωργίου ανήκει όλη στο 5ο Νηπιαγωγείο Βούλας) – δεξιά στην Καλύμνου – (η
Καλύμνου ανήκει όλη στο 5ο Νηπιαγωγείο Βούλας) – αριστερά στην Κρήνης – (η Κρήνης
ανήκει όλη στο 6ο Νηπιαγωγείο Βούλας) – δεξιά στην Λεωφόρο Βουλιαγμένης οι μονοί
αριθμοί, όπου κλείνουν τα όρια στην συμβολή με την οδό Πειραιώς.
1ο Δημοτικό Σχολείο Βούλας
Περιβάλλεται από τις οδούς:
Σωκράτους οι ζυγοί αριθμοί από την συμβολή της με την Λεωφόρο Βουλιαγμένης έως την
Λυκούργου - Λυκούργου οι ζυγοί αριθμοί – Διός οι ζυγοί αριθμοί – αριστερά στην Λεωφόρο
Κωνσταντίνου Καραμανλή έως τον κόμβο Πηγαδακίων – αριστερά στην Λεωφόρο
Βουλιαγμένης οι ζυγοί αριθμοί έως την Διγενή - δεξιά στην Διγενή – (η Διγενή ανήκει όλη στο
1ο Δημοτικό Σχολείο Βούλας) – αριστερά στην Βασιλέως Γεωργίου έως την Ύδρας – (η
Ύδρας ανήκει στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Βούλας) – αριστερά στην Μεγάλου Βασιλείου Β΄ – (η
Μεγάλου Βασιλείου Β΄ ανήκει στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Βούλας) – αριστερά στην Ρόδου έως
την Σκρα – (η Ρόδου από την Μεγάλου Βασιλείου Β΄ έως την Σκρα ανήκει στο 1ο Δημοτικό
Σχολείο Βούλας) – αριστερά στην Σκρα – (η Σκρα ανήκει στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Βούλας) –
δεξιά στην Τρεμπεσίνας – (η Τρεμπεσίνας ανήκει στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Βούλας) –
αριστερά στην Απόλλωνος έως την Πειραιώς – (η Απόλλωνος ανήκει στο 3ο Δημοτικό
Σχολείο Βούλας) – αριστερά στην Πειραιώς (η Πειραιώς ανήκει στο 2ο Δημοτικό Σχολείο
Βούλας) και κλείνουν τα όρια στην Λεωφόρο Βουλιαγμένης με την συμβολή της στην
Σωκράτους. (Οι αριθμοί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης 34-116 και 21-95 ανήκουν στο 1ο
Δημοτικό Σχολείο Βούλας).
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2ο Δημοτικό Σχολείο Βούλας.
Περιβάλλεται από τις οδούς:
Λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή οι μονοί αριθμοί, από την πλατεία Κρήτης έως την
συμβολή της με την Διός – αριστερά στην Διός οι μονοί αριθμοί – Λυκούργου οι μονοί αριθμοί
– Σωκράτους οι μονοί αριθμοί – απέναντι στην Πειραιώς (η Πειραιώς ανήκει στο 2ο Δημοτικό
Σχολείο Βούλας) – αριστερά στην Απόλλωνος έως την Δερβενακίων – (η Απόλλωνος ανήκει
στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Βούλας) – αριστερά στην Δερβενακίων οι ζυγοί αριθμοί – απέναντι
στην Πρίγκηπος Πέτρου οι ζυγοί αριθμοί και κλείνουν τα όρια στην Λεωφόρο Κωνσταντίνου
Καραμανλή με την συμβολή της στην πλατεία Κρήτης.
3ο Δημοτικό Σχολείο Βούλας
Περιβάλλεται από τις οδούς:
Απόλλωνος από την συμβολή της με την Ζακύνθου έως την συμβολή της με την
Δερβενακίων – (η Απόλλωνος ανήκει στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Βούλας) – Ηροδότου –
Αριστείδου – Βρασίδα – Ιωαννίνων - δεξιά στην Σκρα – (η Σκρα ανήκει όλη στο 3ο Δημοτικό
Σχολείο Βούλας) – δεξιά στην Τρεσεμπίνας (η Τρεσεμπίνας ανήκει στο 3ο Δημοτικό Σχολείο
Βούλας) και κλείνουν τα όρια στην συμβολή της Τρεσεμπίνας με την Απόλλωνος.
4ο Δημοτικό Σχολείο Βούλας
Περιβάλλεται από τις οδούς:
Ρόδου από την συμβολή της με την Μεγάλου Βασιλείου έως την Δραγατσανίου – δεξιά στην
Δραγατσανίου οι μονοί αριθμοί έως την Καλύμνου – αριστερά στην Καλύμνου οι ζυγοί
αριθμοί – δεξιά στην Λεωφόρο Βάρης – αριστερά στην Κανελλοπούλου – Ανθέων – Δράμας
– Γληνού – Αθηνών – Εμπειρίκου – Βεάκη – δεξιά στην Λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή
οι μονοί αριθμοί έως την Ιφιγενείας – αριστερά στην Ιφιγενείας – (η Ιφιγενείας ανήκει όλη στο
Δημοτικό Σχολείο Βουλιαγμένης) – Ηλίου – Ακτής – δεξιά στην Λεωφόρο Βουλιαγμένης οι
μονοί αριθμοί 143-97 έως την Διγενή – δεξιά στην Διγενή – (η Διγενή ανήκει όλη στο 1ο
Δημοτικό Σχολείο Βούλας) – αριστερά στην Βασιλέως Γεωργίου έως την Ύδρας – (η
Βασιλέως Γεωργίου από την Διγενή έως την Ύδρας ανήκει στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Βούλας)
– αριστερά στην Μεγάλου Βασιλείου Β΄– (η Μεγάλου Βασιλείου Β΄ ανήκει στο 4ο Δημοτικό
Σχολείο Βούλας) – δεξιά στην Ρόδου όπου και κλείνουν τα όρια.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Νηπιαγωγείο Βουλιαγμένης
Περιβάλλεται από τις οδούς που συμπεριλαμβάνονται στα όρια της Δημοτικής Ενότητας
Βουλιαγμένης (η Ιφιγενείας ανήκει στο Νηπιαγωγείο Βουλιαγμένης).
Δημοτικό Σχολείο Βουλιαγμένης
Περιβάλλεται από τις οδούς που συμπεριλαμβάνονται στα όρια της Δημοτικής Ενότητας
Βουλιαγμένης (η Ιφιγενείας ανήκει στο Δημοτικό Σχολείο Βουλιαγμένης).

Η Διευθύντρια
Π.Ε. Ανατολικής Αττικής

Ξυθάλη Βασιλική
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