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ΑΠΟΦΑΣΗ

«Ορισμός σχολικών περιφερειών νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων της Δ.Π.Ε.
Ιωαννίνων για το σχολικό έτος 2018 - 2019»

Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων, έχοντας υπόψη :
1. Τον Ν. 1566/85 (ΦΕΚ Α΄ 167) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
2. Την με αριθμ. πρωτ. 353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ
Β΄1340) «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων
των Περιφερειακών Υπηρεσιών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, των διευθυντών και
υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων διδασκόντων».
3. Την παρ. 2 του άρθρου 5 του ΠΔ 79/2017 (ΦΕΚ Α΄ 109) «Οργάνωση και λειτουργία
νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Ορίζουμε τα όρια των σχολικών περιφερειών (Σ.Π.) των νηπιαγωγείων (ΝΓ) και
δημοτικών σχολείων (ΔΣ) ευθύνης της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων
ως εξής :

Α. Σχολικές Περιφέρειες Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων του Δήμου
Βορείων Τζουμέρκων
Α1. Σ.Π. Νηπιαγωγείων


ΝΓ Πραμάντων : περιλαμβάνει τη Δημοτική Κοινότητα Πραμάντων.
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Α2. Σ.Π. Δημοτικών Σχολείων





ΔΣ Ελληνικού : περιλαμβάνει την Τοπική Κοινότητα Ελληνικού.
ΔΣ Ματσουκίου : περιλαμβάνει την Τοπική Κοινότητα Ματσουκίου.
ΔΣ Πλατανούσας : περιλαμβάνει την Τοπική Κοινότητα Πλατανούσας.
ΔΣ Πραμάντων : περιλαμβάνει τη Δημοτική Κοινότητα Πραμάντων.

Α3. Σημείωση






Οι αιτήσεις γονέων/κηδεμόνων μαθητών/τριών που διαμένουν σε περιοχές
του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στα όρια των
ως άνω σχολικών περιφερειών, καταθέτονται σε σχολείο πλησίον της κατοικίας
τους και υποβάλλονται στην Δ.Π.Ε. Ιωαννίνων από τους Διευθυντές/ντριες,
Προϊσταμένους/νες, οι οποίοι συντάσσουν σχετικό ξεχωριστό πίνακα. Οι
μαθητές/τριες αυτής της περίπτωσης εγγράφονται σε σχολεία που ορίζονται
μετά από σχετική εισήγηση της τριμελούς επιτροπής (παρ. 3, άρθρων 6 και 7,
ΠΔ 79/17) λαμβάνοντας υπόψη παιδαγωγικά ή άλλα κριτήρια (φοίτηση σε
πολυθέσιο, λειτουργία Τ.Ε., Τ.Υ., Ολοήμερου, χιλιομετρική απόσταση,
βατότητα δρόμου κ.ά.).
Η τριμελής επιτροπή εγγραφών, σε συνεργασία με τους/τις Σ.Ε.Π., εισηγείται
για τη φοίτηση των μετακινούμενων μαθητών/τριών (Ρομά, πρόσφυγες –
μετανάστες) που εντάσσονται για πρώτη φορά στο ελληνικό εκπαιδευτικό
σύστημα και δεν έχουν αδέρφια που ήδη φοιτούν. Οι ήδη φοιτούντες
συνεχίζουν κανονικά στα σχολεία που έχουν εγγραφεί, και τα αδέρφια τους
που φοιτούν για πρώτη φορά εγγράφονται στο ίδιο ή συστεγαζόμενο
νηπιαγωγείο ή δημοτικό σχολείο, ανεξάρτητα από τη σχολική περιφέρεια που
ανήκουν (ισχύει, δηλαδή, ό,τι και για τα υπόλοιπα παιδιά).
Η τριμελής επιτροπή εγγραφών εισηγείται και για την εγγραφή μαθητών/τριών
σχολικών μονάδων που μεταβάλλονται (αναστολή, συγχώνευση, ίδρυση κ.ά.).

Β. Σχολικές Περιφέρειες Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων του Δήμου
Δωδώνης
Β1. Σ.Π. Νηπιαγωγείων





ΝΓ Αβγού : περιλαμβάνει την Τοπική Κοινότητα Αβγού.
ΝΓ Ι. Μ. Ρωμανού : περιλαμβάνει την Τοπική Κοινότητα Ρωμανού.
ΝΓ Κάτω Κρυφοβού : περιλαμβάνει την Τοπική Κοινότητα Κρυφοβού.
ΝΓ Νέας Μουσιωτίτσας : περιλαμβάνει την Τοπική Κοινότητα Μουσιωτίτσας.

Β2. Σ.Π. Δημοτικών Σχολείων






ΔΣ Επισκοπικού : περιλαμβάνει την Τοπική Κοινότητα Επισκοπικού.
ΔΣ Ι. Μ. Ρωμανού : περιλαμβάνει την Τοπική Κοινότητα Ρωμανού.
ΔΣ Κάτω Κρυφοβού : περιλαμβάνει την Τοπική Κοινότητα Κρυφοβού.
ΔΣ Νέας Μουσιωτίτσας : περιλαμβάνει την Τοπική Κοινότητα Μουσιωτίτσας.
ΔΣ Ποταμιάς Κουκλεσίου : περιλαμβάνει την Τοπική Κοινότητα Κουκλεσίου.
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Β3. Σημείωση






Οι αιτήσεις γονέων/κηδεμόνων μαθητών/τριών που διαμένουν σε περιοχές
του Δήμου Δωδώνης, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στα όρια των ως άνω
σχολικών περιφερειών, καταθέτονται σε σχολείο πλησίον της κατοικίας τους
και υποβάλλονται στην Δ.Π.Ε. Ιωαννίνων από τους Διευθυντές/ντριες,
Προϊσταμένους/νες, οι οποίοι συντάσσουν σχετικό ξεχωριστό πίνακα. Οι
μαθητές/τριες αυτής της περίπτωσης εγγράφονται σε σχολεία που ορίζονται
μετά από σχετική εισήγηση της τριμελούς επιτροπής (παρ. 3, άρθρων 6 και 7,
ΠΔ 79/17) λαμβάνοντας υπόψη παιδαγωγικά ή άλλα κριτήρια (φοίτηση σε
πολυθέσιο, λειτουργία Τ.Ε., Τ.Υ., Ολοήμερου, χιλιομετρική απόσταση,
βατότητα δρόμου κ.ά.).
Η τριμελής επιτροπή εγγραφών, σε συνεργασία με τους/τις Σ.Ε.Π., εισηγείται
και για τη φοίτηση των μετακινούμενων μαθητών/τριών (Ρομά, πρόσφυγες –
μετανάστες) που εντάσσονται για πρώτη φορά στο ελληνικό εκπαιδευτικό
σύστημα και δεν έχουν αδέρφια που ήδη φοιτούν. Οι ήδη φοιτούντες
συνεχίζουν κανονικά στα σχολεία που έχουν εγγραφεί, και τα αδέρφια τους
που φοιτούν για πρώτη φορά εγγράφονται στο ίδιο ή συστεγαζόμενο
νηπιαγωγείο ή δημοτικό σχολείο, ανεξάρτητα από τη σχολική περιφέρεια που
ανήκουν (ισχύει, δηλαδή, ό,τι και για τα υπόλοιπα παιδιά).
Η τριμελής επιτροπή εγγραφών εισηγείται και για την εγγραφή μαθητών/τριών
σχολικών μονάδων που μεταβάλλονται (αναστολή, συγχώνευση, ίδρυση κ.ά.).

Γ. Σχολικές Περιφέρειες Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων του Δήμου
Ζαγορίου
Γ1. Σ.Π. Νηπιαγωγείων



ΝΓ Μηλιωτάδων : περιλαμβάνει την Τοπική Κοινότητα Μηλιωτάδων.
ΝΓ Παπίγκου : περιλαμβάνει την Τοπική Κοινότητα Παπίγκου.

Γ2. Σ.Π. Δημοτικών Σχολείων




ΔΣ Μηλιωτάδων : περιλαμβάνει την Τοπική Κοινότητα Μηλιωτάδων.
ΔΣ Παπίγκου : περιλαμβάνει την Τοπική Κοινότητα Παπίγκου.
ΔΣ Τσεπελόβου : περιλαμβάνει την Τοπική Κοινότητα Τσεπελόβου.

Γ3. Σημείωση




Οι αιτήσεις γονέων/κηδεμόνων μαθητών/τριών που διαμένουν σε περιοχές
του Δήμου Ζαγορίου, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στα όρια των ως άνω
σχολικών περιφερειών, καταθέτονται σε σχολείο πλησίον της κατοικίας τους
και υποβάλλονται στην Δ.Π.Ε. Ιωαννίνων από τους Διευθυντές/ντριες,
Προϊσταμένους/νες, οι οποίοι συντάσσουν σχετικό ξεχωριστό πίνακα. Οι
μαθητές/τριες αυτής της περίπτωσης εγγράφονται σε σχολεία που ορίζονται
μετά από σχετική εισήγηση της τριμελούς επιτροπής (παρ. 3, άρθρων 6 και 7,
ΠΔ 79/17) λαμβάνοντας υπόψη παιδαγωγικά ή άλλα κριτήρια (φοίτηση σε
πολυθέσιο, λειτουργία Τ.Ε., Τ.Υ., Ολοήμερου, χιλιομετρική απόσταση,
βατότητα δρόμου κ.ά.).
Η τριμελής επιτροπή εγγραφών, σε συνεργασία με τους/τις Σ.Ε.Π., εισηγείται
και για τη φοίτηση των μετακινούμενων μαθητών/τριών (Ρομά, πρόσφυγες –

ΑΔΑ: ΩΔ2Ρ4653ΠΣ-ΟΧΔ



μετανάστες) που εντάσσονται για πρώτη φορά στο ελληνικό εκπαιδευτικό
σύστημα και δεν έχουν αδέρφια που ήδη φοιτούν. Οι ήδη φοιτούντες
συνεχίζουν κανονικά στα σχολεία που έχουν εγγραφεί, και τα αδέρφια τους
που φοιτούν για πρώτη φορά εγγράφονται στο ίδιο ή συστεγαζόμενο
νηπιαγωγείο ή δημοτικό σχολείο, ανεξάρτητα από τη σχολική περιφέρεια που
ανήκουν (ισχύει, δηλαδή, ό,τι και για τα υπόλοιπα παιδιά).
Η τριμελής επιτροπή εγγραφών εισηγείται και για την εγγραφή μαθητών/τριών
σχολικών μονάδων που μεταβάλλονται (αναστολή, συγχώνευση, ίδρυση κ.ά.).

Δ. Σχολικές Περιφέρειες Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων του Δήμου
Ζίτσας
Δ1. Σ.Π. Νηπιαγωγείων









ΝΓ Αγίου Ιωάννη : περιλαμβάνει την Τοπική Κοινότητα Αγίου Ιωάννη.
ΝΓ Βουνοπλαγιάς : περιλαμβάνει την Τοπική Κοινότητα Βουνοπλαγιάς.
ΝΓ Ελεούσας, Ελεούσας 2ου: περιλαμβάνει τη Δημοτική Κοινότητα Ελεούσας
και οι εγγραφές υλοποιούνται από κοινού με τη διαδικασία που προβλέπεται
για τα συστεγαζόμενα σχολεία (παρ. 13, άρθρο 6, ΠΔ79/17).
ΝΓ Ζίτσας : περιλαμβάνει την Τοπική Κοινότητα Ζίτσας.
ΝΓ Ζωοδόχου : περιλαμβάνει την Τοπική Κοινότητα Ζωοδόχου.
ΝΓ Κληματιάς : περιλαμβάνει την Τοπική Κοινότητα Κληματιάς.
ΝΓ Μεταμόρφωσης : περιλαμβάνει την Τοπική Κοινότητα Μεταμόρφωσης.
ΝΓ Ροδοτοπίου : περιλαμβάνει την Τοπική Κοινότητα Ροδοτοπίου.

Δ2. Σ.Π. Δημοτικών Σχολείων










ΔΣ Αγίου Ιωάννη : περιλαμβάνει την Τοπική Κοινότητα Αγίου Ιωάννη.
ΔΣ Βουνοπλαγιάς : περιλαμβάνει την Τοπική Κοινότητα Βουνοπλαγιάς.
ΔΣ Δομπόλειου : περιλαμβάνει την Τοπική Κοινότητα Βουτσαρά.
ΔΣ Ελεούσας 12/θ, Ελεούσας 2ου: περιλαμβάνει τη Δημοτική Κοινότητα
Ελεούσας και οι εγγραφές υλοποιούνται από κοινού με τη διαδικασία που
προβλέπεται για τα συστεγαζόμενα σχολεία (παρ. 16, άρθρο 7, ΠΔ79/17).
ΔΣ Ζίτσας : περιλαμβάνει την Τοπική Κοινότητα Ζίτσας.
ΔΣ Ζωοδόχου : περιλαμβάνει την Τοπική Κοινότητα Ζωοδόχου.
ΔΣ Κληματιάς : περιλαμβάνει την Τοπική Κοινότητα Κληματιάς.
ΔΣ Μεταμόρφωσης : περιλαμβάνει την Τοπική Κοινότητα Μεταμόρφωσης.
ΔΣ Ροδοτοπίου : περιλαμβάνει την Τοπική Κοινότητα Ροδοτοπίου.

Δ3. Σημείωση


Οι αιτήσεις γονέων/κηδεμόνων μαθητών/τριών που διαμένουν σε περιοχές
του Δήμου Ζίτσας, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στα όρια των ως άνω
σχολικών περιφερειών, καταθέτονται σε σχολείο πλησίον της κατοικίας τους
και υποβάλλονται στην Δ.Π.Ε. Ιωαννίνων από τους Διευθυντές/ντριες,
Προϊσταμένους/νες, οι οποίοι συντάσσουν σχετικό ξεχωριστό πίνακα. Οι
μαθητές/τριες αυτής της περίπτωσης εγγράφονται σε σχολεία που ορίζονται
μετά από σχετική εισήγηση της τριμελούς επιτροπής (παρ. 3, άρθρων 6 και 7,
ΠΔ 79/17) λαμβάνοντας υπόψη παιδαγωγικά ή άλλα κριτήρια (φοίτηση σε
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πολυθέσιο, λειτουργία Τ.Ε., Τ.Υ., Ολοήμερου, χιλιομετρική απόσταση,
βατότητα δρόμου κ.ά.).
Η τριμελής επιτροπή εγγραφών, σε συνεργασία με τους/τις Σ.Ε.Π., εισηγείται
και για τη φοίτηση των μετακινούμενων μαθητών/τριών (Ρομά, πρόσφυγες –
μετανάστες) που εντάσσονται για πρώτη φορά στο ελληνικό εκπαιδευτικό
σύστημα και δεν έχουν αδέρφια που ήδη φοιτούν. Οι ήδη φοιτούντες
συνεχίζουν κανονικά στα σχολεία που έχουν εγγραφεί, και τα αδέρφια τους
που φοιτούν για πρώτη φορά εγγράφονται στο ίδιο ή συστεγαζόμενο
νηπιαγωγείο ή δημοτικό σχολείο, ανεξάρτητα από τη σχολική περιφέρεια που
ανήκουν (ισχύει, δηλαδή, ό,τι και για τα υπόλοιπα παιδιά).
Η τριμελής επιτροπή εγγραφών εισηγείται και για την εγγραφή μαθητών/τριών
σχολικών μονάδων που μεταβάλλονται (αναστολή, συγχώνευση, ίδρυση κ.ά.).

Ε. Σχολικές Περιφέρειες Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων του Δήμου
Ιωαννιτών
Ε1. Σ.Π. Νηπιαγωγείων











ΝΓ Αμφιθέας : περιλαμβάνει την Τοπική Κοινότητα Αμφιθέας.
ΝΓ Ανατολής 1ου, Ανατολής 2ου, Ανατολής 3ου, Ανατολής 5ου, Ανατολής 6ου,
Ιωαννίνων 25ου: περιλαμβάνει τη Δημοτική Κοινότητα Ανατολής και την περιοχή
της Βρυσούλας και οι εγγραφές υλοποιούνται από κοινού με τη διαδικασία που
προβλέπεται για τα συστεγαζόμενα σχολεία (παρ. 13, άρθρο 6, ΠΔ79/17).
ΝΓ Γορίτσας : περιλαμβάνει την Τοπική Κοινότητα Γορίτσας.
ΝΓ Δροσοχωρίου : περιλαμβάνει την Τοπική Κοινότητα Δροσοχωρίου.
ΝΓ Ιωαννίνων 1ου, η οποία περιλαμβάνει την περιοχή που οριοθετείται από τις
οδούς :
Αβέρωφ (ζυγοί αριθμοί) - Ελευθερίου Βενιζέλου ή Ανεξαρτησίας (μονοί αριθμοί
έως την Πλατεία Γεωργίου Σταύρου) - Ζωσιμαδών - Ασωπίου - Σαμουήλ (μονοί
αριθμοί από τη συμβολή με Τσακάλωφ έως τη διασταύρωση με Πινδάρου) Πινδάρου (ζυγοί αριθμοί από τη διασταύρωση με Σαμουήλ έως τη συμβολή με
Δεσποτάτου Ηπείρου) - Μιχαήλ Αγγέλου (προέκταση πίσω από το Στάδιο και
ζυγοί αριθμοί έως τον θερινό Ορφέα) - ΛΑΦΙ - Πλατεία Ανδρέα Παπανδρέου
(από τη Στοά Ορφέα έως το Δημαρχείο στην αρχή της Αβέρωφ).
ΝΓ Ιωαννίνων 2ου, Ιωαννίνων 6ου, η οποία περιλαμβάνει την περιοχή που
οριοθετείται από τις οδούς :
Βηλαρά (ζυγοί αριθμοί από τη συμβολή με Μπαλάνου έως τη Βαλαωρίτου) Βαλαωρίτου (ζυγοί αριθμοί) – Πουκεβίλ – Καραϊσκάκη - Πλατεία Γεωργίου
Σταύρου – Φιλικής Εταιρείας (μονοί αριθμοί) – Παπανδρέου (από το 2ο Λύκειο
έως τη συμβολή με την Παπαθεμιστοκλέους και η προς τη λίμνη περιοχή από τον
παλιό Κύκνο έως κάτω από το ΚΤΕΛ) – Παπαθεμιστοκλέους (ζυγοί αριθμοί) –
Ζαγορίου έως Βηλαρά.
Οι εγγραφές υλοποιούνται από κοινού με τη διαδικασία που προβλέπεται για τα
συστεγαζόμενα σχολεία (παρ. 13, άρθρο 6, ΠΔ79/17).
ΝΓ Ιωαννίνων 3ου, η οποία περιλαμβάνει την περιοχή που οριοθετείται από τις
οδούς :
Δωδώνης (μονοί αριθμοί από τη συμβολή με Λίνας Τσαλδάρη έως 177 στα όρια
του Στρατοπέδου) - Ελ. Μπάρκα - Παπανικολάου - Κενάν Μεσαρέ έως τον κόμβο,
ΚΑ' Φεβρουαρίου (ζυγοί αριθμοί) - Σεραφείμ Φαναρίου (ζυγοί αριθμοί) - Κάλβου
- Μολοσσών - Λίνας Τσαλδάρη έως τη συμβολή με Δωδώνης.
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ΝΓ Ιωαννίνων 4ου, η οποία περιλαμβάνει την περιοχή που οριοθετείται από τις
οδούς :
Δωδώνης (ζυγοί αριθμοί από τη συμβολή με Αρύβα έως Δομπόλη) - Δομπόλη Ευαγγελίδου - Πανδοσίας - Εφύρας (δεξιά στην άνοδο) - Ζευγάρια - Λόφος
Μεϊντάνι (Δεξαμενή) - Αργυροκάστρου (μονοί αριθμοί) - Σπύρου Λάμπρου
(μονοί αριθμοί από τη συμβολή με Αργυροκάστρου και ζυγοί αριθμοί από τη
συμβολή με Σταυρίδη έως τα φανάρια στη συμβολή με Χρήστου Πάτση) Νεοφύτου Δούκα (πάροδος προς Τούρκικους Καφενέδες) - Καποδιστρίου (ζυγοί
αριθμοί από συμβολή με Ναπ. Ζέρβα έως τη διασταύρωση με Ελένης
Ζωγράφου) – Ελένης Ζωγράφου (από τη διασταύρωση με Καποδιστρίου έως τη
συμβολή με Καρτάλη) – Αρύβα (ολόκληρη έως τη συμβολή με Δωδώνης).
ΝΓ Ιωαννίνων 5ου, Ιωαννίνων 16ου, η οποία περιλαμβάνει την περιοχή που
οριοθετείται από τις οδούς :
Μπιζανίου (ζυγοί αριθμοί) - Όαση - Μιχαήλ Αγγέλου (μονοί αριθμοί έως τη
συμβολή με Χρηστοβασίλη) – Χρηστοβασίλη – Γερακάρη - Σακελλαρίου –
Πλατεία Πάργης - Χρήστου Πάτση - Νεοφύτου Δούκα (πάροδος προς τη συμβολή
με Σμύρνης) - Ναπολέοντος Ζέρβα (από την αρχή έως τη συμβολή με
Καποδιστρίου) - Καποδιστρίου (όλοι οι μονοί αριθμοί από τη συμβολή με Ναπ.
Ζέρβα έως τη συμβολή με Δωδώνης και οι ζυγοί από τη διασταύρωση με Ελένης
Ζωγράφου έως τη συμβολή με Δωδώνης) - Δωδώνης (ζυγοί αριθμοί από τη
συμβολή με Αρύβα έως την αρχή και μονοί αριθμοί από τη Στρατολογία έως την
αρχή) - Παλαμά - Σεραφείμ Φαναρίου (μονοί αριθμοί) - Πλατεία Τζαβέλλα
(Μπιζανίου).
Οι εγγραφές υλοποιούνται από κοινού με τη διαδικασία που προβλέπεται για τα
συστεγαζόμενα σχολεία (παρ. 13, άρθρο 6, ΠΔ79/17).
ΝΓ Ιωαννίνων 7ου, Ιωαννίνων 28ου, η οποία περιλαμβάνει την περιοχή των
Σεισμοπλήκτων (7ο) και την περιοχή των Εργατικών Κατοικιών Ανθούπολης και
του Κάτω Νεοχωρόπουλου (28ο).
Οι περιφέρειες των δύο σχολείων οριοθετούνται από την Λαγκάτσα και την οδό
Ευζώνων μετά το γήπεδο των Σεισμοπλήκτων, καθώς, όμως, πρόκειται για
περιοχές που ανοικοδομούνται διαρκώς και μεταβάλλονται οικιστικά και
πληθυσμιακά, οι εγγραφές υλοποιούνται από κοινού με τη διαδικασία που
προβλέπεται για τα συστεγαζόμενα σχολεία (παρ. 13, άρθρο 6, ΠΔ79/17).
ΝΓ Ιωαννίνων 8ου, η οποία περιλαμβάνει τον οικισμό του Κάστρου των
Ιωαννίνων και την περιοχή που οριοθετείται από τις οδούς :
Πάρκο Κατσάρη - Γιοσέφ Ελιγιά (μονοί αριθμοί) - Καλλάρη - Ελευθερίου
Βενιζέλου ή Ανεξαρτησίας (ζυγοί αριθμοί έως την Πλατεία Γεωργίου Σταύρου) Φιλικής Εταιρείας (ζυγοί αριθμοί και προέκτασή της στον Συνοικισμό
Παμβώτιδας - Μάτσικας - περιοχή των παραλιμνίων καταστημάτων εστίασης
από τον παλιό Κύκνο προς την Πλατεία Μαβίλη ) - Πλατεία Μαβίλη - Διονυσίου
Φιλοσόφου - Σκάλα.
ΝΓ Ιωαννίνων 10ου, η οποία περιλαμβάνει την περιοχή που οριοθετείται από τις
οδούς :
Ίκκου (μονοί αριθμοί) - Πατσιμάδη (μονοί αριθμοί) - ΚΑ' Φεβρουαρίου (μονοί
αριθμοί από 1-121) - Μπιζανίου (μονοί αριθμοί) - Αβέρωφ (μονοί αριθμοί) Γιοσέφ Ελιγιά (ζυγοί αριθμοί) - Γαριβάλδη (από τη συμβολή με Γιοσέφ Ελιγιά) Μετσόβου – Λεωφόρος Κάρολου Παπούλια ή Ακτή Μιαούλη (από παλιά
Σφαγεία έως Ίκκου).
ΝΓ Ιωαννίνων 11ου, Ιωαννίνων 27ου : η οποία περιλαμβάνει την περιοχή της
Νέας Ζωής και την περιοχή που οριοθετείται από τις οδούς :
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Πίνδου (ζυγοί αριθμοί) - Στρατηγού Μακρυγιάννη (από τη συμβολή με Πίνδου
έως το Νοσοκομείο Χατζηκώστα) – Μέλανδρα έως την περιφερειακή οδό του
Αεροδρομίου - Αεροδρόμιο έως την περιοχή του Αγίου Νικολάου Κοπάνων στα
όρια της λίμνης – Κωνσταντινουπόλεως – Λεωφόρος Γράμμου (όλοι οι μονοί
αριθμοί και οι ζυγοί από τη συμβολή με Πίνδου προς το Αεροδρόμιο).
Οι εγγραφές υλοποιούνται από κοινού με τη διαδικασία που προβλέπεται για τα
συστεγαζόμενα σχολεία (παρ. 13, άρθρο 6, ΠΔ79/17).
ΝΓ Ιωαννίνων 14ου, Ιωαννίνων 15ου, η οποία περιλαμβάνει την περιοχή που
οριοθετείται από τις οδούς :
περιοχή κάτω από Φρόντζο - Οθωμανικό και Εβραϊκό Νεκροταφείο Αργυροκάστρου (ζυγοί αριθμοί) - Σπύρου Λάμπρου (ζυγοί αριθμοί από τη
συμβολή με Τεπελενίου έως τη συμβολή με Σταυρίδη) - Σταυρίδη - Πινδάρου
(όλοι οι μονοί αριθμοί και οι ζυγοί από τη διασταύρωση με Σαμουήλ έως τη
συμβολή με Βαλαωρίτου) - Σαμουήλ (ζυγοί αριθμοί από τη διασταύρωση με
Πινδάρου έως τη συμβολή με Βαλαωρίτου) - Βαλαωρίτου (μονοί αριθμοί) Βηλαρά (μονοί αριθμοί) - Βορείου Ηπείρου (οι ζυγοί αριθμοί από 2-16) Μεγάλου Αλεξάνδρου (ζυγοί από τη συμβολή με Βορείου Ηπείρου έως την αρχή
και μονοί από τη συμβολή με Φορέστη έως την αρχή) - Φορέστη - Συνοικισμός
Αγίας Τριάδας.
Πρόκειται για σχολικές μονάδες που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση μεταξύ
τους και οι εγγραφές υλοποιούνται από κοινού με τη διαδικασία που
προβλέπεται για τα συστεγαζόμενα σχολεία (παρ. 13, άρθρο 5, ΠΔ79/17).
ΝΓ Ιωαννίνων 18ου, η οποία περιλαμβάνει την περιοχή που ξεκινά από τους
πρόποδες του λόφου στον Συνοικισμό Καλλιθέας και οριοθετείται από τις οδούς:
Μολυβαδά - Βορείου Ηπείρου (μονοί αριθμοί έως τη συμβολή με Κοτοπούλη) Κοτοπούλη (μονοί αριθμοί έως τη διασταύρωση με Καλπακίου) - Καλπακίου
(μονοί αριθμοί από διασταύρωση με Κοτοπούλη έως Λεωφόρο Γράμμου) Λεωφόρος Γράμμου (μονοί από 1 - 21 έως τη συμβολή με Πίνδου) - Πίνδου
(μονοί αριθμοί) και η προέκτασή της πάνω από την Μακρυγιάννη ως τους
πρόποδες του λόφου (Ανθίμου Αργυροκάστρου).
ΝΓ Ιωαννίνων 19ου, η οποία περιλαμβάνει την περιοχή που οριοθετείται από τις
οδούς :
Βορείου Ηπείρου (ζυγοί αριθμοί από τον κόμβο Λιμνοπούλας έως και τη
συμβολή με Βηλαρά και μονοί αριθμοί από τον κόμβο Λιμνοπούλας έως τη
συμβολή με Κοτοπούλη) - Βηλαρά (ζυγοί αριθμοί έως τη συμβολή με Μπαλάνου)
- Μπαλάνου – Μαυρογιάννη (από την Πλατεία Αγίου Κωνσταντίνου και τη
συμβολή με Παπαθεμιστοκλέους ως τον κόμβο Λιμνοπούλας) Παπαθεμιστοκλέους (μονοί αριθμοί) - Παπανδρέου (από τη συμβολή με
Παπαθεμιστοκλέους έως τον κόμβο Λιμνοπούλας συμπεριλαμβανομένων των
παραλίμνιων οικιών από το ΚΤΕΛ έως το Camping) - 8ης Μεραρχίας (ζυγοί
αριθμοί και οι πάροδοί της προς την παραλίμνια περιοχή έως και το ΚΕΚΩΠ και
μονοί αριθμοί έως το 5ο Λύκειο στη διασταύρωση με Καλπακίου) - Καλπακίου
(ζυγοί αριθμοί έως τη διασταύρωση με Κοτοπούλη) - Κοτοπούλη (ζυγοί αριθμοί
από τη διασταύρωση με Καλπακίου έως τη συμβολή με Βορείου Ηπείρου).
ΝΓ Ιωαννίνων 22ου, η οποία περιλαμβάνει την περιοχή του Βοτανικού και του
Λασπότοπου που οριοθετείται από τις οδούς :
Ίκκου (ζυγοί αριθμοί) - Πατσιμάδη (ζυγοί αριθμοί) - ΚΑ' Φεβρουαρίου (μονοί
αριθμοί από τη συμβολή με Πατσιμάδη έως τον κόμβο με τη Μακαρίου) Νικοπόλεως (από τον κόμβο της Μακαρίου έως τη συμβολή με Παπαναστασίου)
- Παπαναστασίου (μονοί αριθμοί από την αρχή έως 113) – Εμμανουήλ Παππά

ΑΔΑ: ΩΔ2Ρ4653ΠΣ-ΟΧΔ


























έως την ξύλινη γέφυρα - Λεωφόρος Κάρολου Παπούλια ή Ακτή Μιαούλη (έως
Ίκκου).
ΝΓ Ιωαννίνων 23ου, η οποία περιλαμβάνει την περιοχή της Δροσιάς και της
Πεντέλης που οριοθετείται από τους λόφους Ψιλή Γορίτσα, Τζέμ, Προφήτης
Ηλίας, δυτικά του αισθητικού δάσους των Ιωαννίνων.
Στα όρια με την περιοχή του Τσιφλικόπουλου οι εγγραφές γίνονται σε
συνεννόηση με το 29ο Νηπιαγωγείο Ιωαννίνων, ενώ στα όρια με την περιοχή του
πρώην Παλλάδιου και των Καρδαμιτσίων σε συνεννόηση με το 3ο Νηπιαγωγείο
Μαρμάρων και το 30ο Νηπιαγωγείο Ιωαννίνων.
ΝΓ Ιωαννίνων 29ου, η οποία περιλαμβάνει την περιοχή του Τσιφλικόπουλου που
οριοθετείται ανάμεσα από τους λόφους Περιβλέπτου και Ψιλής Γορίτσας.
Από τη συμβολή της οδού Καπετάν Κλειδή με το λόφο Ψιλής Γορίτσας, συνεχίζει
από την οδό Εφύρας (δεξιά στην κάθοδο) στην οδό Σταυρακίου (έως την
Περιφερειακή), την οδό Παπαθωμά Μέκαλη περιλαμβάνοντας τους ζυγούς
αριθμούς της και τις παρόδους της (έως την Περιφερειακή), καθώς και την
παράλληλη οδό κάτωθι της Σταυρακίου μέχρι τους πρόποδες του λόφου.
Στα όρια με την περιοχή της Δροσιάς – Πεντέλης οι εγγραφές γίνονται σε
συνεννόηση με το 23ο Νηπιαγωγείο Ιωαννίνων, ενώ στα όρια με την περιοχή
του πρώην Παλλάδιου και των Καρδαμιτσίων σε συνεννόηση με το 30ο
Νηπιαγωγείο Ιωαννίνων και το 3ο Νηπιαγωγείο Μαρμάρων.
ΝΓ Ιωαννίνων 30ου και Μαρμάρων 3ου : περιλαμβάνει τους οικισμούς του Άμμου
Μαρμάρων, των Καρδαμιτσίων και της Ολυμπιάδας της Δημοτικής Κοινότητας
Μαρμάρων.
Οι εγγραφές υλοποιούνται από κοινού με τη διαδικασία που προβλέπεται για τα
συστεγαζόμενα σχολεία (παρ. 13, άρθρο 6, ΠΔ79/17).
ΝΓ Ιωαννίνων 31ου: περιλαμβάνει την περιοχή της Πανεπιστημιούπολης
Δουρούτης.
ΝΓ Ιωαννίνων 33ου: περιλαμβάνει την περιοχή του Νοσοκομείου Δουρούτης. Οι
εγγραφές νηπίων που διαμένουν σε περιοχές του Νεοχωρόπουλου οι οποίες
βρίσκονται πλησίον του 33ου ΝΓ γίνονται σε συνεννόηση με το Νηπιαγωγείο
Νεοχωρόπουλου.
ΝΓ Καστρίτσας (παράρτημα του ΝΓ Κουτσελιού): περιλαμβάνει την Τοπική
Κοινότητα Καστρίτσας.
ΝΓ Κατσικά 1ου, Κατσικά 3ου (και το Παράρτημα): περιλαμβάνει τη Δημοτική
Κοινότητα Κατσικά και οι εγγραφές υλοποιούνται από κοινού με τη διαδικασία
που προβλέπεται για τα συστεγαζόμενα σχολεία (παρ. 13, άρθρο 6, ΠΔ79/17).
ΝΓ Κουτσελιού: περιλαμβάνει την Τοπική Κοινότητα Κουτσελιού.
ΝΓ Κρανούλας : περιλαμβάνει την Τοπική Κοινότητα Κρανούλας.
ΝΓ Κρύας : περιλαμβάνει την Τοπική Κοινότητα Κρύας.
ΝΓ Λογγάδων : περιλαμβάνει την Τοπική Κοινότητα Λογγάδων.
ΝΓ Μαρμάρων 1ου : περιλαμβάνει τον οικισμό των Μαρμάρων της Δημοτικής
Κοινότητας Μαρμάρων.
ΝΓ Μαρμάρων 2ου (παράρτημα ΝΓ Σταυρακίου) : περιλαμβάνει τον οικισμό των
Κάτω Μαρμάρων της Δημοτικής Κοινότητας Μαρμάρων.
ΝΓ Μπάφρας : περιλαμβάνει την Τοπική Κοινότητα Μπάφρας.
ΝΓ Μπιζανίου : περιλαμβάνει την Τοπική Κοινότητα Μπιζανίου.
ΝΓ Νεοκαισάρειας : περιλαμβάνει την Τοπική Κοινότητα Νεοκαισάρειας.
ΝΓ Νεοχωρόπουλου : περιλαμβάνει τον οικισμό Νεοχωρόπουλου.
ΝΓ Πεδινής : περιλαμβάνει τη Δημοτική Κοινότητα Πεδινής.
ΝΓ Περάματος 1ου : περιλαμβάνει τη Δημοτική Κοινότητα Περάματος.
ΝΓ Πλατανιάς : περιλαμβάνει την Τοπική Κοινότητα Πλατανιάς.
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ΝΓ Σταυρακίου : περιλαμβάνει τον οικισμό του Σταυρακίου της Δημοτικής
Κοινότητας Σταυρακίου.
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ΔΣ Αγίας Μαρίνας : περιλαμβάνει την Τοπική Κοινότητα Κρύας.
ΔΣ Αμφιθέας : περιλαμβάνει την Τοπική Κοινότητα Αμφιθέας.
ΔΣ Ανατολής 1ου, Ανατολής 2ου, Ανατολής 3ου, Ιωαννίνων 6ου : περιλαμβάνει τη
Δημοτική Κοινότητα Ανατολής και την περιοχή της Βρυσούλας και οι εγγραφές
υλοποιούνται από κοινού με τη διαδικασία που προβλέπεται για τα
συστεγαζόμενα σχολεία (παρ. 16, άρθρο 7, ΠΔ79/17).
ΔΣ Ασβεστοχωρίου : περιλαμβάνει την Τοπική Κοινότητα Ασβεστοχωρίου.
ΔΣ Δροσοχωρίου : περιλαμβάνει την Τοπική Κοινότητα Δροσοχωρίου.
ΔΣ Ιωαννίνων 1ου, η οποία περιλαμβάνει την περιοχή που οριοθετείται από τις
οδούς :
Αβέρωφ (ζυγοί αριθμοί) - Ελευθερίου Βενιζέλου ή Ανεξαρτησίας (μονοί αριθμοί
έως την Πλατεία Γεωργίου Σταύρου) - Ζωσιμαδών - Ασωπίου - Σαμουήλ (μονοί
αριθμοί από τη συμβολή με Τσακάλωφ έως τη διασταύρωση με Πινδάρου) Πινδάρου (ζυγοί αριθμοί από τη διασταύρωση με Σαμουήλ έως τη συμβολή με
Δεσποτάτου Ηπείρου) - Μιχαήλ Αγγέλου (προέκταση πίσω από το Στάδιο και
ζυγοί αριθμοί έως το θερινό Ορφέα) - ΛΑΦΙ - Πλατεία Ανδρέα Παπανδρέου (από
τη Στοά Ορφέα έως το Δημαρχείο στην αρχή της Αβέρωφ).
ΔΣ Ιωαννίνων 3ου, η οποία περιλαμβάνει την περιοχή που οριοθετείται από τις
οδούς :
Ίκκου (μονοί αριθμοί) - Πατσιμάδη (μονοί αριθμοί) - ΚΑ' Φεβρουαρίου (μονοί
αριθμοί από 1-121) - Μπιζανίου (μονοί αριθμοί) - Αβέρωφ (μονοί αριθμοί) Γιοσέφ Ελιγιά (ζυγοί αριθμοί) - Γαριβάλδη (από τη συμβολή με Γιοσέφ Ελιγιά) Μετσόβου – Λεωφόρος Κάρολου Παπούλια ή Ακτή Μιαούλη (από τα παλιά
Σφαγεία έως Ίκκου).
ΔΣ Ιωαννίνων 4ου, η οποία περιλαμβάνει την περιοχή των Λακωμάτων και της
Καλούτσιανης που οριοθετείται από τις οδούς :
Λεωφόρος Δωδώνης (μονοί αριθμοί από 43 - 109) - Αγίου Κοσμά - Παπανούτσου
(μονοί αριθμοί έως τη συμβολή με Κ. Χολέβα) - Κ. Χολέβα (μονοί αριθμοί έως τη
συμβολή με Μεσολογγίου) – Μεσολογγίου (μονοί αριθμοί έως τη διασταύρωση
με ΚΑ΄Φεβρουαρίου) - ΚΑ' Φεβρουαρίου (ζυγοί αριθμοί από τη διασταύρωση με
Μεσολογγίου έως Πλατεία Τζαβέλλα) - Σεραφείμ Φαναρίου (ζυγοί αριθμοί) –
Κάλβου – Μολοσσών - Λίνας Τσαλδάρη έως τη Λεωφόρο Δωδώνης.
ΔΣ Ιωαννίνων 5ου, Ιωαννίνων 20ου, η οποία περιλαμβάνει την περιοχή που
οριοθετείται από τις οδούς :
περιοχή κάτω από Φρόντζο - Οθωμανικό και Εβραϊκό Νεκροταφείο Αργυροκάστρου (ζυγοί αριθμοί) - Σπύρου Λάμπρου (ζυγοί αριθμοί από τη
συμβολή με Τεπελενίου έως τη συμβολή με Σταυρίδη) - Σταυρίδη - Πινδάρου
(όλοι οι μονοί αριθμοί και οι ζυγοί από τη διασταύρωση με Σαμουήλ έως τη
συμβολή με Βαλαωρίτου) - Σαμουήλ (ζυγοί αριθμοί από τη διασταύρωση με
Πινδάρου έως τη συμβολή με Βαλαωρίτου) - Βαλαωρίτου (μονοί αριθμοί) Βηλαρά (μονοί αριθμοί) - Βορείου Ηπείρου (οι ζυγοί αριθμοί από 2-16) Μεγάλου Αλεξάνδρου (ζυγοί από τη συμβολή με Βορείου Ηπείρου έως την αρχή
και μονοί από τη συμβολή με Φορέστη έως την αρχή) - Φορέστη - Συνοικισμός
Αγίας Τριάδας.
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Πρόκειται για σχολικές μονάδες που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση μεταξύ
τους και οι εγγραφές υλοποιούνται από κοινού με τη διαδικασία που
προβλέπεται για τα συστεγαζόμενα σχολεία (παρ. 16, άρθρο 7, ΠΔ79/17).
ΔΣ Ιωαννίνων 7ου, η οποία περιλαμβάνει την περιοχή που οριοθετείται από τις
οδούς :
Δωδώνης (ζυγοί αριθμοί από τη συμβολή με Αρύβα έως Δομπόλη) - Δομπόλη Ευαγγελίδου - Πανδοσίας - Εφύρας (δεξιά στην άνοδο) - Ζευγάρια - Λόφος
Μεϊντάνι (Δεξαμενή) - Αργυροκάστρου (μονοί αριθμοί) - Σπύρου Λάμπρου
(μονοί αριθμοί από τη συμβολή με Αργυροκάστρου και ζυγοί αριθμοί από τη
συμβολή με Σταυρίδη έως τη συμβολή με Χρήστου Πάτση) - Νεοφύτου Δούκα
(πάροδος προς Τούρκικους Καφενέδες) - Καποδιστρίου (ζυγοί αριθμοί από τη
συμβολή με Ναπ. Ζέρβα έως τη διασταύρωση με Ελένης Ζωγράφου) – Ελένης
Ζωγράφου (από τη διασταύρωση με Καποδιστρίου έως τη συμβολή με Καρτάλη)
– Αρύβα (έως τη συμβολή με Δωδώνης).
ΔΣ Ιωαννίνων 8ου, Ιωαννίνων 12ου, η οποία περιλαμβάνει την περιοχή που
οριοθετείται από τις οδούς :
Μπιζανίου (ζυγοί αριθμοί) - Όαση - Μιχαήλ Αγγέλου (μονοί αριθμοί έως τη
συμβολή με Χρηστοβασίλη) – Χρηστοβασίλη – Γερακάρη - Σακελλαρίου –
Πλατεία Πάργης - Χρήστου Πάτση - Νεοφύτου Δούκα (πάροδος προς τη συμβολή
με Σμύρνης) - Ναπολέοντος Ζέρβα (από την αρχή έως τη συμβολή με
Καποδιστρίου) - Καποδιστρίου (όλοι οι μονοί αριθμοί από τη συμβολή με Ναπ.
Ζέρβα έως τη συμβολή με Δωδώνης και οι ζυγοί από τη διασταύρωση με Ελένης
Ζωγράφου έως τη συμβολή με Δωδώνης) - Δωδώνης (ζυγοί αριθμοί από τη
συμβολή με Αρύβα έως την αρχή και μονοί αριθμοί από τη Στρατολογία έως την
αρχή) - Παλαμά - Σεραφείμ Φαναρίου (μονοί αριθμοί) - Πλατεία Τζαβέλλα
(Μπιζανίου).
Οι εγγραφές υλοποιούνται από κοινού με τη διαδικασία που προβλέπεται για τα
συστεγαζόμενα σχολεία (παρ. 16, άρθρο 7, ΠΔ79/17).
ΔΣ Ιωαννίνων 9ου, η οποία περιλαμβάνει τον οικισμό του Κάστρου των
Ιωαννίνων και την περιοχή που οριοθετείται από τις οδούς :
Πάρκο Κατσάρη - Γιοσέφ Ελιγιά (μονοί αριθμοί) - Καλλάρη - Ελευθερίου
Βενιζέλου ή Ανεξαρτησίας (ζυγοί αριθμοί έως την Πλατεία Γεωργίου Σταύρου) Φιλικής Εταιρείας (ζυγοί αριθμοί και η προέκτασή της στον Συνοικισμό
Παμβώτιδας - Μάτσικας - περιοχή των παραλιμνίων καταστημάτων εστίασης
από τον παλιό Κύκνο έως την Πλατεία Μαβίλη) - Πλατεία Μαβίλη - Διονυσίου
Φιλοσόφου - Σκάλα.
ΔΣ Ιωαννίνων 10ου , η οποία περιλαμβάνει την περιοχή που οριοθετείται από τις
οδούς :
Πίνδου (ζυγοί αριθμοί) - Στρατηγού Μακρυγιάννη (από τη συμβολή με Πίνδου
έως το Νοσοκομείο Χατζηκώστα) - Λεωφόρος Δημοκρατίας (από Χατζηκώστα
έως χαμηλά στην περιοχή του Αεροδρομίου και Αγίου Νικολάου Κοπάνων στα
όρια της λίμνης) – Κωνσταντινουπόλεως – Λεωφόρος Γράμμου (όλοι οι μονοί
αριθμοί και οι ζυγοί από τη συμβολή με Πίνδου έως τη συμβολή με τη Λεωφόρο
Δημοκρατίας).
ΔΣ Ιωαννίνων 11ου, η οποία περιλαμβάνει την περιοχή που οριοθετείται από τις
οδούς :
Βηλαρά (ζυγοί αριθμοί από τη συμβολή με Μπαλάνου έως τη Βαλαωρίτου) Βαλαωρίτου (ζυγοί αριθμοί) – Πουκεβίλ – Καραϊσκάκη – Πλατεία Γεωργίου
Σταύρου – Φιλικής Εταιρείας (μονοί αριθμοί) – Παπανδρέου (από το 2ο Λύκειο
έως τη συμβολή με την Παπαθεμιστοκλέους και η προς τη λίμνη περιοχή από τον
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παλιό Κύκνο έως κάτω από το ΚΤΕΛ) – Παπαθεμιστοκλέους (ζυγοί αριθμοί) –
Ζαγορίου έως Βηλαρά.
ΔΣ Ιωαννίνων 13ου, η οποία περιλαμβάνει την περιοχή του Βοτανικού και του
Λασπότοπου που οριοθετείται από τις οδούς :
Ίκκου (ζυγοί αριθμοί) - Πατσιμάδη (ζυγοί αριθμοί) - ΚΑ' Φεβρουαρίου (μονοί
αριθμοί από τη συμβολή με Πατσιμάδη έως τον κόμβο με τη Μακαρίου) Νικοπόλεως (από τον κόμβο της Μακαρίου έως τη συμβολή με Παπαναστασίου)
- Παπαναστασίου (μονοί αριθμοί από την αρχή έως 113) – Εμμανουήλ Παππά
έως την ξύλινη γέφυρα - Λεωφόρος Κάρολου Παπούλια ή Ακτή Μιαούλη (έως
Ίκκου).
ΔΣ Ιωαννίνων 16ου , η οποία περιλαμβάνει την περιοχή που οριοθετείται από τις
οδούς :
Βορείου Ηπείρου (ζυγοί αριθμοί από τον κόμβο Λιμνοπούλας έως και τη
συμβολή με Βηλαρά και μονοί αριθμοί από τον κόμβο Λιμνοπούλας έως τη
συμβολή με Κοτοπούλη) - Βηλαρά (ζυγοί αριθμοί έως τη συμβολή με Μπαλάνου)
- Μπαλάνου – Μαυρογιάννη (από την Πλατεία Αγίου Κωνσταντίνου και τη
συμβολή με Παπαθεμιστοκλέους ως τον κόμβο Λιμνοπούλας) Παπαθεμιστοκλέους (μονοί αριθμοί) - Παπανδρέου (από τη συμβολή με
Παπαθεμιστοκλέους έως τον κόμβο Λιμνοπούλας συμπεριλαμβανομένων των
παραλίμνιων οικιών από το ΚΤΕΛ έως το Camping) - 8ης Μεραρχίας (ζυγοί
αριθμοί και οι πάροδοί της προς την παραλίμνια περιοχή έως και το ΚΕΚΩΠ και
μονοί αριθμοί έως το 5ο Λύκειο στη διασταύρωση με Καλπακίου) - Καλπακίου
(ζυγοί αριθμοί έως τη διασταύρωση με Κοτοπούλη) - Κοτοπούλη (ζυγοί αριθμοί
από τη διασταύρωση με Καλπακίου έως τη συμβολή με Βορείου Ηπείρου).
ΔΣ Ιωαννίνων 18ου, η οποία περιλαμβάνει την περιοχή που ξεκινά από τους
πρόποδες του λόφου στον Συνοικισμό Καλλιθέας και οριοθετείται από τις οδούς:
Μολυβαδά - Βορείου Ηπείρου (μονοί αριθμοί έως τη συμβολή με Κοτοπούλη) Κοτοπούλη (μονοί αριθμοί έως τη διασταύρωση με Καλπακίου) - Καλπακίου
(μονοί αριθμοί από τη διασταύρωση με Κοτοπούλη έως τη Λεωφόρο Γράμμου) Λεωφόρος Γράμμου (μονοί από 1 - 21 έως τη συμβολή με Πίνδου) - Πίνδου
(μονοί αριθμοί) και η προέκτασή της πάνω από την Μακρυγιάννη ως τους
πρόποδες του λόφου (Ανθίμου Αργυροκάστρου).
ΔΣ Ιωαννίνων 19ου, η οποία περιλαμβάνει την περιοχή της Δροσιάς και της
Πεντέλης που οριοθετείται από τους λόφους Ψιλή Γορίτσα, Τζέμ, Προφήτης
Ηλίας, δυτικά του αισθητικού δάσους των Ιωαννίνων.
Στα όρια με την περιοχή του Τσιφλικόπουλου οι εγγραφές γίνονται σε
συνεννόηση με το 26ο Δ. Σχ. Ιωαννίνων, ενώ στα όρια με την περιοχή των
Καρδαμιτσίων σε συνεννόηση με το 3ο Δ. Σχ. Μαρμάρων.
ΔΣ Ιωαννίνων 21ου - Ιωαννίνων 24ου: περιλαμβάνει την περιοχή των
Σεισμοπλήκτων (21ο) και την περιοχή των Εργατικών Κατοικιών Ανθούπολης, του
Κάτω Νεοχωρόπουλου, του Νεοχωρόπουλου και του Παλαιού Σχεδίου
Νεοχωρόπουλου (24ο).
Οι περιφέρειες των δύο σχολείων οριοθετούνται από την Λαγκάτσα και την οδό
Ευζώνων μετά το γήπεδο των Σεισμοπλήκτων, καθώς, όμως, πρόκειται για
περιοχές που ανοικοδομούνται διαρκώς και μεταβάλλονται οικιστικά και
πληθυσμιακά, οι εγγραφές υλοποιούνται από κοινού με τη διαδικασία που
προβλέπεται για τα συστεγαζόμενα σχολεία (παρ. 16, άρθρο 7, ΠΔ79/17).
ΔΣ Ιωαννίνων 25ου : περιλαμβάνει την περιοχή της Νέας Ζωής από το
Νοσοκομείο Χατζηκώστα – Μέλανδρα έως την περιφερειακή οδό του
Αεροδρομίου – Αεροδρόμιο – Λεωφόρος Γράμμου (από το Αεροδρόμιο έως τη
Λεωφόρο Δημοκρατίας).
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ΔΣ Ιωαννίνων 26ου : περιλαμβάνει την περιοχή του Τσιφλικόπουλου που
οριοθετείται ανάμεσα από τους λόφους Περιβλέπτου και Ψιλής Γορίτσας.
Από τη συμβολή της οδού Καπετάν Κλειδή με το λόφο Ψιλής Γορίτσας, συνεχίζει
από την οδό Εφύρας (δεξιά πλευρά στην κάθοδο) στην οδό Σταυρακίου (έως την
Περιφερειακή), την οδό Παπαθωμά Μέκαλη περιλαμβάνοντας τους ζυγούς
αριθμούς της και τις παρόδους της (έως την Περιφερειακή), καθώς και την
παράλληλη οδό κάτωθι της Σταυρακίου μέχρι τους πρόποδες του λόφου.
Στα όρια με την περιοχή της Δροσιάς – Πεντέλης οι εγγραφές γίνονται σε
συνεννόηση με το 19ο Δ. Σχ. Ιωαννίνων, ενώ στα όρια με την περιοχή των
Καρδαμιτσίων σε συνεννόηση με το 3ο Δ. Σχ. Μαρμάρων.
Ιωαννίνων 27ου , η οποία περιλαμβάνει την περιοχή του Βελισσαρίου και της
Κιάφας που οριοθετείται από τις οδούς :
Δωδώνης (μονοί αριθμοί από 109Α έως 177 στα όρια του Στρατοπέδου) - Ελ.
Μπάρκα - Παπανικολάου - Κενάν Μεσαρέ έως τον κόμβο – ΚΑ’ Φεβρουαρίου
(ζυγοί αριθμοί από τον κόμβο έως τη διασταύρωση με Μεσολογγίου) –
Μεσολογγίου (ζυγοί αριθμοί από τη διασταύρωση με ΚΑ΄Φεβρουαρίου έως τη
συμβολή με Κ. Χολέβα) – Κ. Χολέβα (ζυγοί αριθμοί από τη συμβολή με
Μεσολογγίου έως τη συμβολή με Παπανούτσου) – Παπανούτσου (ζυγοί αριθμοί)
- Αντώνη Τρίτση – Βελισσαρίου - Δωδώνης (στον κόμβο της Κιάφας).
ΔΣ Κατσικά : περιλαμβάνει τη Δημοτική Κοινότητα Κατσικά.
ΔΣ Κοντινών : περιλαμβάνει την Τοπική Κοινότητα Καραδήμα.
ΔΣ Κουτσελιού : περιλαμβάνει την Τοπική Κοινότητα Κουτσελιού.
ΔΣ Κρανούλας : περιλαμβάνει την Τοπική Κοινότητα Κρανούλας.
ΔΣ Λογγάδων : περιλαμβάνει την Τοπική Κοινότητα Λογγάδων.
ΔΣ Μαρμάρων 1ου : περιλαμβάνει τον οικισμό των Μαρμάρων της Δημοτικής
Κοινότητας Μαρμάρων.
ΔΣ Μαρμάρων 3ου : περιλαμβάνει την περιοχή Καρδαμίτσια και Ολυμπιάδα της
Δημοτικής Κοινότητας Μαρμάρων.
ΔΣ Μπάφρας – Νεοκαισάρειας : περιλαμβάνει τις Τοπικές Κοινότητες Μπάφρας
και Νεοκαισάρειας.
ΔΣ Πεδινής : περιλαμβάνει τη Δημοτική Κοινότητα Πεδινής.
ΔΣ Περάματος 1ου : περιλαμβάνει τη Δημοτική Κοινότητα Περάματος.
ΔΣ Σταυρακίου : περιλαμβάνει τον οικισμό του Σταυρακίου της Δημοτικής
Κοινότητας Σταυρακίου.















Ε3. Σημείωση




Οι αιτήσεις γονέων/κηδεμόνων μαθητών/τριών που διαμένουν σε περιοχές
του Δήμου Ιωαννιτών, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στα όρια των ως άνω
σχολικών περιφερειών, καταθέτονται σε σχολείο πλησίον της κατοικίας τους
και υποβάλλονται στην Δ.Π.Ε. Ιωαννίνων από τους Διευθυντές/ντριες,
Προϊσταμένους/νες, οι οποίοι συντάσσουν σχετικό ξεχωριστό πίνακα. Οι
μαθητές/τριες αυτής της περίπτωσης εγγράφονται σε σχολεία που ορίζονται
μετά από σχετική εισήγηση της τριμελούς επιτροπής (παρ. 3, άρθρων 6 και 7,
ΠΔ 79/17) λαμβάνοντας υπόψη παιδαγωγικά ή άλλα κριτήρια (φοίτηση σε
πολυθέσιο, λειτουργία Τ.Ε., Τ.Υ., Ολοήμερου, χιλιομετρική απόσταση,
βατότητα δρόμου κ.ά.).
Η τριμελής επιτροπή εγγραφών, σε συνεργασία με τους/τις Σ.Ε.Π., εισηγείται
και για τη φοίτηση των μετακινούμενων μαθητών/τριών (Ρομά, πρόσφυγες –
μετανάστες) που εντάσσονται για πρώτη φορά στο ελληνικό εκπαιδευτικό
σύστημα και δεν έχουν αδέρφια που ήδη φοιτούν. Οι ήδη φοιτούντες
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συνεχίζουν κανονικά στα σχολεία που έχουν εγγραφεί, και τα αδέρφια τους
που φοιτούν για πρώτη φορά εγγράφονται στο ίδιο ή συστεγαζόμενο
νηπιαγωγείο ή δημοτικό σχολείο, ανεξάρτητα από τη σχολική περιφέρεια που
ανήκουν (ισχύει, δηλαδή, ό,τι και για τα υπόλοιπα παιδιά).
Η τριμελής επιτροπή εγγραφών εισηγείται και για την εγγραφή μαθητών/τριών
σχολικών μονάδων που μεταβάλλονται (αναστολή, συγχώνευση, ίδρυση κ.ά.).

ΣΤ. Σχολικές Περιφέρειες Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων του Δήμου
Κόνιτσας
Στ1. Σ.Π. Νηπιαγωγείων




ΝΓ Διστράτου : περιλαμβάνει την Τοπική Κοινότητα Διστράτου.
ΝΓ Κεφαλοχωρίου : περιλαμβάνει την Τοπική Κοινότητα Κεφαλοχωρίου.
ΝΓ Κόνιτσας 1ου, Κόνιτσας 2ου, Κόνιτσας 3ου : περιλαμβάνει τη Δημοτική Κοινότητα
Κόνιτσας και οι εγγραφές υλοποιούνται από κοινού με τη διαδικασία που
προβλέπεται για τα συστεγαζόμενα σχολεία (παρ. 13, άρθρο 6, ΠΔ79/17).

Στ2. Σ.Π. Δημοτικών Σχολείων




ΔΣ Διστράτου : περιλαμβάνει την Τοπική Κοινότητα Διστράτου.
ΔΣ Κεφαλοχωρίου : περιλαμβάνει την Τοπική Κοινότητα Κεφαλοχωρίου.
ΔΣ Κόνιτσας 1ου, Κόνιτσας 2ου, Κόνιτσας 3ου : περιλαμβάνει τη Δημοτική Κοινότητα
Κόνιτσας και οι εγγραφές υλοποιούνται από κοινού με τη διαδικασία που
προβλέπεται για τα συστεγαζόμενα σχολεία (παρ. 16, άρθρο 7, ΠΔ79/17).

Στ3. Σημείωση






Οι αιτήσεις γονέων/κηδεμόνων μαθητών/τριών που διαμένουν σε περιοχές
του Δήμου Κόνιτσας, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στα όρια των ως άνω
σχολικών περιφερειών, καταθέτονται σε σχολείο πλησίον της κατοικίας τους
και υποβάλλονται στην Δ.Π.Ε. Ιωαννίνων από τους Διευθυντές/ντριες,
Προϊσταμένους/νες, οι οποίοι συντάσσουν σχετικό ξεχωριστό πίνακα. Οι
μαθητές/τριες αυτής της περίπτωσης εγγράφονται σε σχολεία που ορίζονται
μετά από σχετική εισήγηση της τριμελούς επιτροπής (παρ. 3, άρθρων 6 και 7,
ΠΔ 79/17) λαμβάνοντας υπόψη παιδαγωγικά ή άλλα κριτήρια (φοίτηση σε
πολυθέσιο, λειτουργία Τ.Ε., Τ.Υ., Ολοήμερου, χιλιομετρική απόσταση,
βατότητα δρόμου κ.ά.).
Η τριμελής επιτροπή εγγραφών, σε συνεργασία με τους/τις Σ.Ε.Π., εισηγείται
και για τη φοίτηση των μετακινούμενων μαθητών/τριών (Ρομά, πρόσφυγες –
μετανάστες) που εντάσσονται για πρώτη φορά στο ελληνικό εκπαιδευτικό
σύστημα και δεν έχουν αδέρφια που ήδη φοιτούν. Οι ήδη φοιτούντες
συνεχίζουν κανονικά στα σχολεία που έχουν εγγραφεί, και τα αδέρφια τους
που φοιτούν για πρώτη φορά εγγράφονται στο ίδιο ή συστεγαζόμενο
νηπιαγωγείο ή δημοτικό σχολείο, ανεξάρτητα από τη σχολική περιφέρεια που
ανήκουν (ισχύει, δηλαδή, ό,τι και για τα υπόλοιπα παιδιά).
Η τριμελής επιτροπή εγγραφών εισηγείται και για την εγγραφή μαθητών/τριών
σχολικών μονάδων που μεταβάλλονται (αναστολή, συγχώνευση, ίδρυση κ.ά.).
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Ζ. Σχολικές Περιφέρειες Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων του Δήμου
Μετσόβου
Ζ1. Σ.Π. Νηπιαγωγείων







ΝΓ Ανηλίου : περιλαμβάνει την Τοπική Κοινότητα Ανηλίου.
ΝΓ Βοτονοσίου : περιλαμβάνει την Τοπική Κοινότητα Βοτονοσίου.
ΝΓ Μετσόβου 1ου : περιλαμβάνει τη Δημοτική Κοινότητα Μετσόβου.
ΝΓ Μηλέας : περιλαμβάνει την Τοπική Κοινότητα Μηλέας.
ΝΓ Περιστερίου Μικρού : περιλαμβάνει την Τοπική Κοινότητα Μικρού
Περιστερίου.
ΝΓ Χρυσοβίτσας 1ου : περιλαμβάνει την Τοπική Κοινότητα Χρυσοβίτσας.

Ζ2. Σ.Π. Δημοτικών Σχολείων







ΔΣ Ανηλίου : περιλαμβάνει την Τοπική Κοινότητα Ανηλίου.
ΔΣ Βοτονοσίου : περιλαμβάνει την Τοπική Κοινότητα Βοτονοσίου.
ΔΣ Μετσόβου 1ου : περιλαμβάνει τη Δημοτική Κοινότητα Μετσόβου.
ΔΣ Μηλέας : περιλαμβάνει την Τοπική Κοινότητα Μηλέας.
ΔΣ Περιστερίου Μικρού : περιλαμβάνει την Τοπική Κοινότητα Μικρού
Περιστερίου.
ΔΣ Χρυσοβίτσας 1ου : περιλαμβάνει την Τοπική Κοινότητα Χρυσοβίτσας.

Ζ3. Σημείωση






Οι αιτήσεις γονέων/κηδεμόνων μαθητών/τριών που διαμένουν σε περιοχές
του Δήμου Μετσόβου, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στα όρια των ως άνω
σχολικών περιφερειών, καταθέτονται σε σχολείο πλησίον της κατοικίας τους
και υποβάλλονται στην Δ.Π.Ε. Ιωαννίνων από τους Διευθυντές/ντριες,
Προϊσταμένους/νες, οι οποίοι συντάσσουν σχετικό ξεχωριστό πίνακα. Οι
μαθητές/τριες αυτής της περίπτωσης εγγράφονται σε σχολεία που ορίζονται
μετά από σχετική εισήγηση της τριμελούς επιτροπής (παρ. 3, άρθρων 6 και 7,
ΠΔ 79/17) λαμβάνοντας υπόψη παιδαγωγικά ή άλλα κριτήρια (φοίτηση σε
πολυθέσιο, λειτουργία Τ.Ε., Τ.Υ., Ολοήμερου, χιλιομετρική απόσταση,
βατότητα δρόμου κ.ά.).
Η τριμελής επιτροπή εγγραφών, σε συνεργασία με τους/τις Σ.Ε.Π., εισηγείται
και για τη φοίτηση των μετακινούμενων μαθητών/τριών (Ρομά, πρόσφυγες –
μετανάστες) που εντάσσονται για πρώτη φορά στο ελληνικό εκπαιδευτικό
σύστημα και δεν έχουν αδέρφια που ήδη φοιτούν. Οι ήδη φοιτούντες
συνεχίζουν κανονικά στα σχολεία που έχουν εγγραφεί, και τα αδέρφια τους
που φοιτούν για πρώτη φορά εγγράφονται στο ίδιο ή συστεγαζόμενο
νηπιαγωγείο ή δημοτικό σχολείο, ανεξάρτητα από τη σχολική περιφέρεια που
ανήκουν (ισχύει, δηλαδή, ό,τι και για τα υπόλοιπα παιδιά).
Η τριμελής επιτροπή εγγραφών εισηγείται και για την εγγραφή μαθητών/τριών
σχολικών μονάδων που μεταβάλλονται (αναστολή, συγχώνευση, ίδρυση κ.ά.).

ΑΔΑ: ΩΔ2Ρ4653ΠΣ-ΟΧΔ

Η. Σχολικές Περιφέρειες Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων του Δήμου
Πωγωνίου
Η1. Σ.Π. Νηπιαγωγείων





ΝΓ Δελβινακίου : περιλαμβάνει την Τοπική Κοινότητα Δελβινακίου.
ΝΓ Καλπακίου : περιλαμβάνει την Τοπική Κοινότητα Καλπακίου.
ΝΓ Κεφαλοβρύσου : περιλαμβάνει την Τοπική Κοινότητα Κεφαλοβρύσου.
ΝΓ Παρακαλάμου : περιλαμβάνει την Τοπική Κοινότητα Παρακαλάμου.

Η2. Σ.Π. Δημοτικών Σχολείων





ΔΣ Δελβινακίου : περιλαμβάνει την Τοπική Κοινότητα Δελβινακίου.
ΔΣ Καλπακίου : περιλαμβάνει την Τοπική Κοινότητα Καλπακίου.
ΔΣ Κεφαλοβρύσου : περιλαμβάνει την Τοπική Κοινότητα Κεφαλοβρύσου.
ΔΣ Παρακαλάμου : περιλαμβάνει την Τοπική Κοινότητα Παρακαλάμου.

Η3. Σημείωση :






Οι αιτήσεις γονέων/κηδεμόνων μαθητών/τριών που διαμένουν σε περιοχές
του Δήμου Πωγωνίου, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στα όρια των ως άνω
σχολικών περιφερειών, καταθέτονται σε σχολείο πλησίον της κατοικίας τους
και υποβάλλονται στην Δ.Π.Ε. Ιωαννίνων από τους Διευθυντές/ντριες,
Προϊσταμένους/νες, οι οποίοι συντάσσουν σχετικό ξεχωριστό πίνακα. Οι
μαθητές/τριες αυτής της περίπτωσης εγγράφονται σε σχολεία που ορίζονται
μετά από σχετική εισήγηση της τριμελούς επιτροπής (παρ. 3, άρθρων 6 και 7,
ΠΔ 79/17) λαμβάνοντας υπόψη παιδαγωγικά ή άλλα κριτήρια (φοίτηση σε
πολυθέσιο, λειτουργία Τ.Ε., Τ.Υ., Ολοήμερου, χιλιομετρική απόσταση,
βατότητα δρόμου κ.ά.).
Η τριμελής επιτροπή εγγραφών, σε συνεργασία με τους/τις Σ.Ε.Π., εισηγείται
και για τη φοίτηση των μετακινούμενων μαθητών/τριών (Ρομά, πρόσφυγες –
μετανάστες) που εντάσσονται για πρώτη φορά στο ελληνικό εκπαιδευτικό
σύστημα και δεν έχουν αδέρφια που ήδη φοιτούν. Οι ήδη φοιτούντες
συνεχίζουν κανονικά στα σχολεία που έχουν εγγραφεί, και τα αδέρφια τους
που φοιτούν για πρώτη φορά εγγράφονται στο ίδιο ή συστεγαζόμενο
νηπιαγωγείο ή δημοτικό σχολείο, ανεξάρτητα από τη σχολική περιφέρεια που
ανήκουν (ισχύει, δηλαδή, ό,τι και για τα υπόλοιπα παιδιά).
Η τριμελής επιτροπή εγγραφών εισηγείται και για την εγγραφή μαθητών/τριών
σχολικών μονάδων που μεταβάλλονται (αναστολή, συγχώνευση, ίδρυση κ.ά.).

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ Ι. ΤΖΙΜΑΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
 Νηπιαγωγεία Δ.Π.Ε. Ιωαννίνων
 Δημοτικά Σχολεία Δ.Π.Ε. Ιωαννίνων
 Προϊσταμένη Επιστημονικής & Παιδαγωγικής
Καθοδήγησης Π.Ε. Ηπείρου
 Γραφείο Σχολικών Συμβούλων
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
 ΠΕΔΙΕΚ Ηπείρου
 Δημοτικές Επιτροπές Παιδείας
Δήμων Π.Ε. Ιωαννίνων
 Περιφέρεια Ηπείρου
o Τμήμα Διά Βίου Μάθησης Παιδείας και Απασχόλησης
o Τμήμα Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών

