
 
 
 
 

 
 
 
                                       ΟΡΘΗ  ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  
          
Στη Καισαριανή  σήµερα  Παρασκευή 26/2/2016 και ώρα 12:00 η ∆ηµοτική 
Επιτροπή Παιδείας  του ∆ήµου Καισαριανής  συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση στο 
∆ηµαρχείο της Καισαριανής ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της κας 
Γεωργοπούλου  Κανέλλας  και  διαπιστώθηκε πώς υπάρχει νόµιµη απαρτία. 
 
 
 
Στη συνεδρίαση πήραν µέρος τα τακτικά   µέλη της Επιτροπής: 

 
1. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ  ΚΑΝΕΛΛΑ    Πρόεδρος 
2. ΚΟΠΡΙΤΕΛΗΣ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ   
3. ΚΥΡΙΑΚΟΥ  ΦΩΤΕΙΝΗ 
4. ΧΑΛΚΙΑ   ΘΕΟ∆ΩΡΑ 

             5.  ΤΣΑΜΗΣ  ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 
             6.   ΜΑΝΕΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ( αναπληρώτρια της ΡΟΥΤΖΟΥΝΗ ΕΥΑΝΘΙΑΣ ) 
 

        Απόντα  τακτικά µέλη : 
 

                    ΝΗΣΙΏΤΗ  ΆΝΝΑ  
                     

        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
            ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                   
       ∆ΗΜΟΣ  ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ   
   ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                            
             ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 
Υπεύθυνος Μελαχροινίδης ∆.Χαράλαµπος 
        Βρυούλων 125 & Φιλαδέλφειας 
       Τ.Κ.:16121 Καισαριανή 
Τηλ: 213.2010.733Fax : 210-7292621 
   email : pedia@kessariani.gr             

     
 
 
   Καισαριανή  29.2.2016 
 
             ΑΑρρ..ΠΠρρωωττ..  4466          
           
 
     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ            
                   αριθ. 2 
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Αρ. απόφασης: 2.1 της  29/2/2016 
  
                     ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  

  
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Λήψη απόφασης της  ∆ηµοτικής 
Επιτροπής   Παιδείας   ∆ήµου 
Καισαριανής   για την χωροταξική  
κατανοµή  των Σχολείων 
Πρωτοβάθµιας Εκπαιδευσης    



                    
 
 
H ∆ηµοτική Επιτροπή Παιδείας λαµβάνοντας υπόψη τις προτάσεις των σχολείων   
Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και της Ένωσης Γονέων, πήρε 
οµόφωνη απόφαση , να εισηγηθεί στις  Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις Πρωτοβάθµιας 
και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης αλλαγές στην χωροταξική κατανοµή, σε ότι αφορά 
τις βελτιώσεις της µέχρι σήµερα  υπάρχουσας κατάστασης, σύµφωνα µε την 
εγγύτητα και το διαµορφούµενο µαθητικό δυναµικό των σχολείων .  
 
 
     Για τα σχολεία της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ( ∆ηµοτικά και Νηπιαγωγεία) 
και για τα όρια που είναι ήδη  διαµορφωµένα σύµφωνα µε την υπάρχουσα  
χωροταξική κατανοµή, εντός των ορίων του ∆ήµου Καισαριανής προτείνονται οι 
εξής αλλαγές: 
  
 α) Στα  όρια του 4ου ∆ηµοτικού και  7ου Νηπιαγωγείου  εντάσσεται η οδός Νέας 
Εφέσου από 27 - τέλος και 24 - τέλος, (από την Τσάφου µέχρι την Εθν. Αντίστασης)   
που παραχωρείτε από τα όρια του 1ου ∆ηµοτικού και 1ου Νηπιαγωγείου .   
 
 β) Στα όρια του 4ου και 5ου Νηπιαγωγείου επίσης του  3ου   και 6ου ∆ηµοτικού για 
λόγους εγγύτητας, εντάσσονται οι οδοί  που µέχρι σήµερα ήταν ενταγµένοι στα όρια 
του 2ου  και 6ου  Νηπιαγωγείου  καθώς επίσης και του 4ου ∆ηµοτικού και 7ου 
Νηπιαγωγείου και  περικλείονται στα κάτωθι  οικοδοµικά τετράγωνα  
 
Ερυθρού Σταύρου  από 1 έως 9 και  2 έως 10  
 Νέας Εφέσου   από 1 έως 13 και 2 έως 10     
 Συβρισαρίου   µονό τα ζυγά από 2 έως 44  
 Φιλολάου      τα µονά  1 έως 7  
 Φορµίωνος τα µονα 77 εως 103  καθώς  και οι ενδιάµεσοι  οδοί  
 
 Σµύρνης   από  1 έως 3  και  2 έως 4  
 Σολοµωνίδου από 1 έως 35 και 2 έως 32  
 Πανιωνίου από 1 έως 23 και 2 έως 24  
  Ηρώων Σκοπευτηρίου από    21 έως 57 και 26 έως 68 
  Σολοµωνιδου   από  1 έως 35  και 2 έως 35  
  Λαέρτου   από 39 έως 49   και   48 έως  56  
  Αρήτης   τα ζυγά  από 2 έως 16  
  Και οι οδοί  Ηλιάδος , Αρσινόης ,Πέλοπος , Σεΐζάνη  ολόκληροι . 
 
         Ειδικά  και µόνο για το 3ο και 6ο ∆ηµοτικό εντάσσονται και τα οικοδοµικά 
τετράγωνα που περικλείονται από την Συβρισαρίου   44 έως 96  µέχρι το 
Σκοπευτήριο την Ερυθρού Σταυρού   µε όριο  τα κοµµάτια των δρόµων 
Φιλαδέλφειας και Πανιωνίου, συµπεριλαµβάνοντας τα τµήµατα των οδών που 
περικλείονται σ αυτά όπως η Νέας Εφέσου  ,Εθνάρχου Μακαρίου ,Ούλοφ Πάλµε , 
Λυδίας ,και Αναξαγόρα .  
 
 Κατ  εξαίρεση  της πρότασης  β στο 2ο  και 6ο  Νηπιαγωγείο  θα  παραµείνουν  
όπως στην προηγούµενη  κατανοµή και θα εξαιρεθούν  τα οικοδοµικά τετράγωνα µε  
όριο τις οδούς ,Νέας  Εφέσου ,   Εθνικής Αντίστασης , Σµύρνης  και Συβρισαρίου 
καθώς και οι ενδιάµεσοι οδοί  Κοιµήσεως Θεοτόκου , Χρυσοστόµου Σµύρνης ,και 
Πανιωνίου.  Επίσης  τα ζυγά νούµερα της οδού  Σεβαστοπούλου από Εθνικής 
Αντίστασης µέχρι  την Βουτζά  16 έως 24  να δοθούν και αυτά στα ανωτέρω 
Νηπιαγωγεία. 
 
 



Για  την λεπτοµερή αποτύπωση  των  τµηµάτων  των οδών που δεν έχουν αριθµούς  
στην απόφαση αυτή, έχει ζητηθεί  από τις υπηρεσίες του ∆ήµου µας να 
διενεργήσουν  λεπτοµερείς  αυτοψίες που θα αποστείλουµε στην Περιφερειακή 
∆ιεύθυνση σύντοµα.      
 
        Ζητείται, να ενταχθούν στην χωροταξική κατανοµή του 4ου ∆ηµοτικού και 7ου 
Νηπιαγωγείου  ( ως αντιστάθµισµα  για την ανωτέρω αλλαγή ορίων ) τα 
οικοδοµικά τετράγωνα  καθώς και   τα κοµµάτια των δρόµων που ανήκουν στο ∆ήµο 
Καισαριανής ,αλλά µέχρι σήµερα οι µαθητές  που διαµένουν σ αυτούς, εγγράφονταν  
σε σχολεία του ∆ήµου Αθηναίων .( 4ο και 9ο Αθηνών )  Συγκεκριµένα : 
 
  α) Το κοµµάτι που περιλαµβάνει τους δρόµους 
           Ευφρονίου       49 έως  59  
           Ουµπλιανής     2 έως  10  και  
            ∆ιωχάρους.      20 έως 28 
 
 
 β)   Το κοµµάτι που περικλείει τους δρόµους 
 
       Υµηττού  52  
        Γρηγορίου Θεολόγου ολόκληρη   
        Βασιλέως Αλεξάνδρου ολόκληρη  
       Αντίνορος  40 έως 44 
       Ιοφώντος  8 έως 16 
       Φορµίωνος  1 έως 43   
 
       καθώς και οι ενδιάµεσοι δρόµοι που περιλαµβάνονται σε αυτό όπως  
 
       Ιέρωνος 24 έως 32 και 29 έως τέλος  
        Θήρωνος 11 έως 13  και 20 έως 24  
        Θεαγένους 17  έως τέλος και 20  έως τέλος  
        ∆ράκωντος  1 εως 19 και 2 έως 18  
         Ευριδίκης  1 εως  9 και  2 έως 16   
         Κρίτωνος. 23 έως 27 και 14 έως 18  
         και ολόκληροι οι δρόµοι  
 
         Κουκλούτζα, Κιουπεκτσόγλου, Πριήνης   Αλκµεωνίδων, Κολοφώντος,    
  Αθηνογένους, Μίστου 
 
Η ανωτέρω αλλαγή θεωρείται επιβεβληµένη εξ αιτίας της συνεχούς µείωσης του 
µαθητικού δυναµικού, τα τελευταία  χρόνια, στα  συγκεκριµένα σχολεία. 
  
. 
                 Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό  2.1- 29/2/2016 
 
 

                                                              Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ   ΤΗΣ 
      ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ  ΤΟΥ     ∆ΗΜΟΥ       

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ  

 

 

                   ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ  ΚΑΝΕΛΛΑ  


