
 

   ΘΕΜΑ:  «Νέος  κ αθορισμός  ο ρίων  των  σχολικών π εριφερειών  
Νηπιαγωγείων και  Δημοτικών Σχολείων  του  Νομού Δωδεκανήσου ,  που 
βρίσκονται  σε  Δήμους  ή  Δημοτικές  Ενότητες  που λε ιτουργούν 
περισσότερα από ένα (1)  Νηπιαγωγεία  και  Δημοτικά Σχολεία » 

 
Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 79/2017, ΦΕΚ 109 τ.Α΄/01-8-2017, αναφορικά με τη σχολική 

περιφέρεια Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων 

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 23 του άρθρου 5 της Υ.Α. 170405/ΓΓ1/28-12-2021 «Καθορισμός των 

ειδικοτέρων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Διευθυντών Εκπαίδευσης» (Φ.Ε.Κ. 6273/Β/28-12-

2021).   

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 18/2018, ΦΕΚ 31 τ.Α΄/23-02-2018. 

4. Τις διατάξεις του Ν. 1566/1985 (Φ.Ε.Κ. 167, τ.Α΄/30-9-1985) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας 

και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». 

5. Τις σχετικές εισηγήσεις των Διευθυντών/ριών-Προϊσταμένων των Δημοτικών Σχολείων και 

Νηπιαγωγείων Νομού Δωδεκανήσου.  

6. Τη με αριθ.: 11/24-02-2022 Πράξη της Δ/νσης Π. Ε. Ν. Δωδ/νήσου με θέμα «Νέος καθορισμός ορίων 

των σχολικών περιφερειών Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων του Νομού Δωδεκανήσου, που 

βρίσκονται σε Δήμους ή Δημοτικές Ενότητες που λειτουργούν περισσότερα από ένα (1) 

Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία». 

7. Την ανάγκη ισοκατανομής του μαθητικού δυναμικού των Δημ. Σχολείων και Ν/γείων του Νομού 

Δωδεκανήσου. 

Αποφασίζουμε  
     
1ο. Τον καθορισμό των Σχολικών Περιφερειών των Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων του Νομού 
Δωδεκανήσου, που βρίσκονται σε Δήμους ή Δημοτικές Ενότητες που λειτουργούν περισσότερα από 
ένα (1) Νηπιαγωγεία και Δημοτικά, Σχολεία όπως ορίζεται παρακάτω. 
2ο. Η Απόφαση ισχύει από την ημερομηνία έναρξης των νέων εγγραφών μαθητριών/-ών στα 
Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία  για το σχολικό έτος 2022-2023 και στο εξής.  
3ο. Στα Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία  με ενιαία Σχολική Περιφέρεια, για την κατανομή των 
μαθητών/-τριών εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 6 του Π.Δ. 79/2017.  

  

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α  
Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο  Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ  
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4ο. Εφόσον παραστεί ανάγκη αποσυμφόρησης των σχολικών μονάδων ως προς τον αριθμό των 
μαθητριών/-ών, λόγω προσέλευσης μεγαλύτερου αριθμού από αυτόν που επιτρέπει η διδακτηριακή 
υποδομή τους, ή γίνει αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων, δύνανται οι σχολικές μονάδες να 
εγγράφουν μαθητές/τριες από όμορες σχολικές μονάδες εφαρμόζοντας τα προβλεπόμενα στις 
διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4777/2021.  
5ο. Στις περιπτώσεις λειτουργίας Παραρτημάτων των Νηπιαγωγείων, η κατανομή των μαθητών/-τριών 
στα διαφορετικά οικήματα γίνεται με ευθύνη και κριτήρια που θέτουν τα Νηπιαγωγεία.  
6ο. Η Απόφαση ισχύει και για τις μετεγγραφές μαθητριών/-ών, εφόσον δεν γίνεται υπέρβαση του 
ανώτατου αριθμού μαθητριών/-ών ανά τμήμα και εφόσον το επιτρέπουν οι στεγαστικές δυνατότητες 
και η λειτουργικότητα (αριθμός τμημάτων) των σχολικών μονάδων.  
7ο. Η Απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στους ιστότοπους των σχολικών μονάδων, οι οποίες θα 
ενημερώσουν τους γονείς και κηδεμόνες με όλους τους πρόσφορους τρόπους.  
8ο. Η Απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στους ιστότοπους της Διεύθυνσης Π.Ε. Δωδεκανήσου και του 
προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ.  

 
 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 
 

1) 1ο Δ.Σ. Ρόδου 
      Η σχολική του περιφέρεια περιλαμβάνει τις οδούς: 
   Αγ. Γεωργίου (από το 40 και πάνω), Ατταβύρου (από 3 έως 18), Αττάλειας  ( μόνο οι μονοί αριθμοί από το 5 και 
πάνω και έως τέλος της οδού), Δενδρινού (μονοί από 1έως 115 και  ζυγοί έως 44), Κανελοπούλου (μονοί και ζυγοί 
μέχρι το 20), Κόδριγκτον (μονοί και ζυγοί από 58 έως 85), Λαοδικείας ( μονοί από 1 έως 5), Λίνδου (μονοί αριθμοί 
έως το 51), Μεσογείου (μονοί και ζυγοί  έως το 15), Μητροπόλεως (μονοί και ζυγοί  από 80 και πάνω), Φ. 
Φωταρά (μόνο οι μονοί από  1 έως 39), Παναγούλη (μονοί από 21 έως 101), Περγάμου (μονοί και ζυγοί μέχρι το 
11), Σινώπης  (όλα από την πλευρά του σχολείου),  Ήβης (όλα από την πλευρά του σχολείου) ,  Ηρώων (όλα από 
την πλευρά του σχολείου), Τσιγάντε (όλα από τη πλευρά του σχολείου). 

      ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Λόγω του ότι στην περιοχή των Συνοικισμών Βάκχος, Θεοτόκος και Αυτοστέγαση θα ανεγερθεί 

νέο Δημοτικό Σχολείο, οι μαθητές/τριες που διαμένουν στους τρεις αυτούς συνοικισμούς (τα όρια είναι από την 
οδό Φώτη Κόντογλου έως και το ξενοδοχείο Sunwing και την οδό Ανδρέα Διακομιχάλη) θα εγγράφονται στο νέο 
Δημοτικό Σχολείο. Μέχρι όμως τη λειτουργία του νέου διδακτηρίου, οι μαθητές/τριες του 20ου Ν/Γ Ρόδου που η 
διεύθυνση κατοικίας ανήκει στους τρεις αυτούς συνοικισμούς θα εγγράφονται στα εξής Δημοτικά σχολεία: 15ο 
Δ.Σ. Ρόδου, 13ο Δ.Σ. Ρόδου και 1ο Δ.Σ. Ρόδου. Οι εγγραφές θα γίνονται κατόπιν συνεννοήσεως με τους Δ/ντές των 
τριών αυτών Δημοτικών Σχολείων οι οποίοι θα είναι και οι υπεύθυνοι για τον τρόπο εγγραφής των μαθητών/τριών 
αυτών. Οι μαθητές/τριες οι οποίοι/ες φοιτούν στο 20ο Ν/Γ Ρόδου αλλά δεν διαμένουν στους  τρεις αυτούς 
συνοικισμούς, θα εγγράφονται στα σχολεία στα οποία ανήκει η περιφέρεια που είναι η κατοικία διαμονής τους. 

 
2) 2Ο Δ.Σ. Ρόδου 
      Η σχολική του περιφέρεια περιλαμβάνει τις οδούς: 
   Αγ. Αναστασίας ( μονοί 1-13, ζυγοί  2-20),  Αγ. Γεωργίου ( μονοί 1-25, ζυγοί 2-24),  Βενετοκλέων (μονοί 3-85, ζυγοί 
12-56), Βύρωνος, Δημοκρατίας (μονοί 1-31, ζυγοί 2-26), Δρακίδη (μονοί από 21 και πάνω, ζυγοί από 16 και πάνω), 
Δωδ. Νεολαίας, Έρνεστ Μπέβιν ( μονοί 1-29, ζυγοί 2-12), Καναδά (ζυγοί από 2-38), Κόδριγκτων ( μονοί 1-67, 
ζυγοί 2-36Α΄), Κολοκοτρώνη (μονοί 81-135, ζυγοί 88-114), Κολονιάλε, Μητροπόλεως ( μονοί 1-9, ζυγοί 2-14), 
Νικηταρά ( μόνο οι μονοί αριθμοί), Ξάνθου , Πατριάρχου Αθηναγόρα ( μονοί 15-47,  ζυγοί 2-42 εκτός από το 14 α-
γ), Στεφ. Καζούλη (μονοί 1-23), Τσακάλωφ, Υψηλάντου ( μονοί 1-7, ζυγοί 2-12), Φιλελλήνων . 

 
3) 3Ο Δ.Σ. Ρόδου (συστεγάζεται με το 5ο Δημοτικό Σχολείο Ρόδου και έχουν ενιαία σχολική 
περιφέρεια) 
      Η σχολική περιφέρεια του 3ου Δ.Σ. περικλείεται από τις οδούς: Στ. Καζούλη (όλοι οι άρτιοι), Ρόδου Λίνδου 
(όλοι οι άρτιοι έως και τα φανάρια της ΔΕΥΑΡ και οι περιττοί από 53-87), Κ. Ζαχαρίου (περιττοί – άρτιοι), Αισχίνη 
(όλοι οι περιττοί και οι άρτιοι από 10 και άνω), Βόλου (όλοι οι περιττοί), Αθηνών (οι άρτιοι από 114 και άνω και οι 
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περιττοί από 37 και άνω), Κατερίνης (περιττοί - άρτιοι), Βέροιας (περιττοί - άρτιοι), Ησιόδου, Αρτέμιδος, 
Διογένους, Παρθενόπης, Αμφιτρίτης, Κ. Παλαιολόγου (περιττοί - άρτιοι), Β. Ηρακλείου (μόνο στον χάρτη η 
περιφερειακή γραμμή διέρχεται από την Β. Ηρακλείου, αλλά έχει παραχωρηθεί  εξ ολοκλήρου στο 11ο Δ.Σ.), Αγίας 
Λαύρας (όλοι οι περιττοί), Κομνηνών (οι περιττοί από 1-59), Δημοκρατίας (από πάρκο Α. Παπανδρέου έως 
διασταύρωση με Στ. Καζούλη). 
   Ειδικότερα περιλαμβάνει τις παρακάτω οδούς: 
   Αγαθονησίου, Αγ. Αναργύρων, Αγ. Ιωάννου (μονοί αριθμοί 175 και άνω, ζυγοί αριθμοί 174 και άνω),  Αγ. Λαύρας 
( μόνο οι μονοί αριθμοί), Αγ. Τριάδας (Πλατεία), Αθηνών ( μόνο οι μονοί από 35 και πάνω), Αιγαίου (Πλατεία), 
Αισχίνη ( μόνο οι μονοί αριθμοί), Ακροπόλεως, Αλυτρώτων Ελλήνων , Αμφιτρίτης, Αναστασιάδη Δημ., Αναστασίας 
Ηρωίδας, Απόλλωνος, Αποστόλου Ιωάννου, Αποστόλου Παύλου (μονοί αριθμοί 1-5, ζυγοί αριθμοί 2-8), Άρεως, 

Αρτέμιδος, Αυξεντίου Γρηγορίου, Αφροδίτης , Βέμπο Σοφίας, Βέροιας, Βόλου ( μόνο οι μονοί αριθμοί), Βρόντη 
Αναστασίου, Βουλγαροκτόνου Βασιλέως (μονοί αριθμοί 23 και άνω, ζυγοί αριθμοί 24 και άνω),Βενετοκλέων, 
(μονοί αριθμοί 87 και άνω, ζυγοί αριθμοί 58 και άνω), Γαληνού, Γαριβάλδη (μονοί αριθμοί 19 και άνω, ζυγοί 

αριθμοί 20 και άνω), Γνευτού Παύλου, Γοργοποτάμου (πλατεία), Γρεβενών , Δήμητρας, Δημοκρατίας (πάρκο Α. 

Παπανδρέου), Διγενή Ακρίτα, Διογένους, Διοσκουρίδου, Διάκου Σάββα, Εθνικής Αντίστασης (Άννης Μαρίας), 

Εργάνης Αθηνάς, Επτανήσων (πλατεία), Ερατίδων (πλατεία) , Ερμούπολης, Εστίας, Ζακύνθου, Ζαννή Μανώλη, 

Ζαχαρίου Κ.,  Ζουρούδη Αντιγ., Ηροφίλου, Ηρωίδας Αναστασίας, Ησιόδου, Θεοτοκοπούλου Δομίνικου, Θεσσαλίας 

(πλατεία), Ιθάκης, Ίμβρου, Ισαύρων , Ιωαννίδη Βασιλείου, Καζαντζάκη Ν.,  Καζούλη Στεφάνου ( μόνο οι ζυγοί 

αριθμοί), Καλαμάτας, Καραϊσκάκη Γ., Καμείρου, Κανονάρχου Ευαγ. , Καρανικόλα Αλεξ., Καστοριάς  (μονοί 

αριθμοί 35  και άνω, ζυγοί αριθμοί 36 και άνω),  Κατερίνης, Κερκύρας, Κεφαλληνίας , Κοζάνης, Κομνηνών ( μόνο οι 

μονοί αριθμοί από 1 έως 59), Κορίνθου, Κωνσταντάκη Γιάννη, Κωτιάδη Στέλιου, Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, 
Λαγκάνη Ευσταθίου, Λάρισας ( μόνο οι ζυγοί αριθμοί από 2 έως 8), Λάρνακας, Λαχανιάτη Σταματίου, Λειψών, 

Λεμεσού, Λευκάδας , Λευκωσίας, Λίνδου ( μονοί 53-87 και ζυγοί όλοι), Μανωλά Εμμανουήλ ,Μεγάλου, 

Κωνσταντίνου, Μετεώρων, Μίσιου Γαβριήλ , Μιχαηλίδη -Νουάρου Μ., Μόρφου, Μουσών, Μυτιλήνης, Ναυπλίου, 
Νησίδας Ρω , Νοσοκόμων, Ολύμπου Καρπάθου, Παλαιολόγου Κων/νου, Παντελίδη Παντελή , Παπαζαχαρίου 
Ζαχαρ., Παπαθανάση Ν., Παπαμανώλη Μανώλη αντιστασ. , Παπαμανώλη Μανώλη εκπαιδ., Παπαναστάση 
Μανώλη, Παπανδρέου Γ. (μονοί αριθμοί 1-11, ζυγοί αριθμοί 2-26), Παπαχριστοδούλου Χριστοδ., Παρθενόπης, 
Πατρών, Πάφου, Πειραιώς, Πετρίδη Μιχαήλ , Πουζουκάκη Κανάρη, Πτολεμαίων (μονοί αριθμοί 1-7, ζυγοί αριθμοί 
2-6), Πύργου, Ροδίου Παναγιώτη, Ρούμελης (πλατεία), Ρωμανού Μελωδού  (μονοί αριθμοί 1-25, ζυγοί αριθμοί 2-
18), Σαλαμίνας, Σάμου, Σελλά Μ., Σεμερτζίδη Βάλια , Σπάρτης, Σπετσών, Τενέδου, Τήνου, Τρικάλων, Τρίπολης, 
Τσαλδάρη Κων/νου, Τσάτσου Κ., Υδραίου Κων/νου, Ύδρας, Φιλ. Εν. Δωδεκανήσου, Χαλκίδας, Χίου ,Ψαρών . 
 

4) 5Ο Δ.Σ. Ρόδου (συστεγάζεται με το 3ο Δημοτικό Σχολείο Ρόδου και έχουν ενιαία σχολική 
περιφέρεια) 
        Η σχολική περιφέρεια του 5ου Δ.Σ. περικλείεται από τις οδούς: Στ. Καζούλη (όλοι οι άρτιοι), Ρόδου Λίνδου 
(όλοι οι άρτιοι έως και τα φανάρια της ΔΕΥΑΡ και οι περιττοί από 53-87), Κ. Ζαχαρίου (περιττοί – άρτιοι), Αισχίνη 
(όλοι οι περιττοί και οι άρτιοι από 10 και άνω), Βόλου (όλοι οι περιττοί), Αθηνών (οι άρτιοι από 114 και άνω και οι 
περιττοί από 37 και άνω), Κατερίνης (περιττοί - άρτιοι), Βέροιας (περιττοί - άρτιοι), Ησιόδου, Αρτέμιδος, 
Διογένους, Παρθενόπης, Αμφιτρίτης, Κ. Παλαιολόγου (περιττοί - άρτιοι), Β. Ηρακλείου (μόνο στον χάρτη η 
περιφερειακή γραμμή διέρχεται από την Β. Ηρακλείου, αλλά έχει παραχωρηθεί  εξ ολοκλήρου στο 11ο Δ.Σ.), Αγίας 
Λαύρας (όλοι οι περιττοί), Κομνηνών (οι περιττοί από 1-59), Δημοκρατίας (από πάρκο Α. Παπανδρέου έως 
διασταύρωση με Στ. Καζούλη). 
   Ειδικότερα περιλαμβάνει τις παρακάτω οδούς: 
   Αγαθονησίου, Αγ. Αναργύρων, Αγ. Ιωάννου (μονοί αριθμοί 175 και άνω, ζυγοί αριθμοί 174 και άνω),  Αγ. Λαύρας 
( μόνο οι μονοί αριθμοί), Αγ. Τριάδας (Πλατεία), Αθηνών ( μόνο οι μονοί από 35 και πάνω), Αιγαίου (Πλατεία), 
Αισχίνη ( μόνο οι μονοί αριθμοί), Ακροπόλεως, Αλυτρώτων Ελλήνων , Αμφιτρίτης, Αναστασιάδη Δημ., Αναστασίας 
Ηρωίδας, Απόλλωνος, Αποστόλου Ιωάννου, Αποστόλου Παύλου (μονοί αριθμοί 1-5, ζυγοί αριθμοί 2-8), Άρεως, 

Αρτέμιδος, Αυξεντίου Γρηγορίου, Αφροδίτης , Βέμπο Σοφίας, Βέροιας, Βόλου ( μόνο οι μονοί αριθμοί), Βρόντη 
Αναστασίου, Βουλγαροκτόνου Βασιλέως (μονοί αριθμοί 23 και άνω, ζυγοί αριθμοί 24 και άνω),Βενετοκλέων, 
(μονοί αριθμοί 87 και άνω, ζυγοί αριθμοί 58 και άνω), Γαληνού, Γαριβάλδη (μονοί αριθμοί 19 και άνω, ζυγοί 

αριθμοί 20 και άνω), Γνευτού Παύλου, Γοργοποτάμου (πλατεία), Γρεβενών , Δήμητρας, Δημοκρατίας (πάρκο Α. 

Παπανδρέου), Διγενή Ακρίτα, Διογένους, Διοσκουρίδου, Διάκου Σάββα, Εθνικής Αντίστασης (Άννης Μαρίας), 
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Εργάνης Αθηνάς, Επτανήσων (πλατεία), Ερατίδων (πλατεία) , Ερμούπολης, Εστίας, Ζακύνθου, Ζαννή Μανώλη, 

Ζαχαρίου Κ.,  Ζουρούδη Αντιγ., Ηροφίλου, Ηρωίδας Αναστασίας, Ησιόδου, Θεοτοκοπούλου Δομίνικου, Θεσσαλίας 

(πλατεία), Ιθάκης, Ίμβρου, Ισαύρων , Ιωαννίδη Βασιλείου, Καζαντζάκη Ν.,  Καζούλη Στεφάνου ( μόνο οι ζυγοί 

αριθμοί), Καλαμάτας, Καραϊσκάκη Γ., Καμείρου, Κανονάρχου Ευαγ. , Καρανικόλα Αλεξ., Καστοριάς  (μονοί 

αριθμοί 35  και άνω, ζυγοί αριθμοί 36 και άνω),  Κατερίνης, Κερκύρας, Κεφαλληνίας , Κοζάνης, Κομνηνών ( μόνο οι 

μονοί αριθμοί από 1 έως 59), Κορίνθου, Κωνσταντάκη Γιάννη, Κωτιάδη Στέλιου, Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, 
Λαγκάνη Ευσταθίου, Λάρισας ( μόνο οι ζυγοί αριθμοί από 2 έως 8), Λάρνακας, Λαχανιάτη Σταματίου, Λειψών, 

Λεμεσού, Λευκάδας , Λευκωσίας, Λίνδου ( μονοί 53-87 και ζυγοί όλοι), Μανωλά Εμμανουήλ ,Μεγάλου, 

Κωνσταντίνου, Μετεώρων, Μίσιου Γαβριήλ , Μιχαηλίδη -Νουάρου Μ., Μόρφου, Μουσών, Μυτιλήνης, Ναυπλίου, 
Νησίδας Ρω , Νοσοκόμων, Ολύμπου Καρπάθου, Παλαιολόγου Κων/νου, Παντελίδη Παντελή , Παπαζαχαρίου 
Ζαχαρ., Παπαθανάση Ν., Παπαμανώλη Μανώλη αντιστασ. , Παπαμανώλη Μανώλη εκπαιδ., Παπαναστάση 
Μανώλη, Παπανδρέου Γ. (μονοί αριθμοί 1-11, ζυγοί αριθμοί 2-26), Παπαχριστοδούλου Χριστοδ., Παρθενόπης, 
Πατρών, Πάφου, Πειραιώς, Πετρίδη Μιχαήλ , Πουζουκάκη Κανάρη, Πτολεμαίων (μονοί αριθμοί 1-7, ζυγοί αριθμοί 
2-6), Πύργου, Ροδίου Παναγιώτη, Ρούμελης (πλατεία), Ρωμανού Μελωδού  (μονοί αριθμοί 1-25, ζυγοί αριθμοί 2-
18), Σαλαμίνας, Σάμου, Σελλά Μ., Σεμερτζίδη Βάλια , Σπάρτης, Σπετσών, Τενέδου, Τήνου, Τρικάλων, Τρίπολης, 
Τσαλδάρη Κων/νου, Τσάτσου Κ., Υδραίου Κων/νου, Ύδρας, Φιλ. Εν. Δωδεκανήσου, Χαλκίδας, Χίου ,Ψαρών . 

 
5) 6Ο Δ.Σ. Ρόδου 
      Η σχολική του περιφέρεια περιλαμβάνει τις οδούς: 
Καναδά (εκτός από τους ζυγούς αριθμούς από το 2 έως το 38), Αυστραλίας, Θεόδωρου Κολοκοτρώνη (μόνο οι 
μονοί αριθμοί από 1-79 και οι ζυγοί αριθμοί από2-86) , Στρατηγού Ζήση, Ιωάννη Καποδιστρίου, Έρνεστ Μπέβιν 
(εκτός από τους ζυγούς αριθμούς από το 2 έως το 12 και τους μονούς αριθμούς από το 1 έως το 29), Ιωάννη 
Μακρυγιάννη, Πετράκη Γιαλούρου,  Σκεύου Ζερβού, Αγίου Νικολάου, Αλέξανδρου Υψηλάντη (εκτός από τους 
ζυγούς αριθμούς από το 2 έως το 12 και τους μονούς αριθμούς από το 1 έως το 7), Αντιβασιλέως Δαμασκηνού 
(όλοι οι ζυγοί αριθμοί από το 58 έως και το τέλος της οδού και όλοι οι μονοί αριθμοί από το 95 έως και το τέλος 
της οδού), Αθανασίου Διάκου (όλοι οι ζυγοί αριθμοί από το 58 έως και το τέλος της οδού και όλοι οι μονοί 
αριθμοί από το 41 έως και το τέλος της οδού), Χαραλάμπου Μόσχου, Ιωάννη Δενδρινού (Τηλιακού Λαζάρου και 
Νικολάου) (όλοι οι ζυγοί αριθμοί από το 42 έως και το τέλος της οδού και όλοι οι μονοί αριθμοί από το 119 έως 
και το τέλος της οδού), Νικηταρά (όλοι οι ζυγοί αριθμοί), Φ. Φωταρά (μόνο οι ζυγοί  από  2 έως 38) 
Κωνσταντινίδη, Χρήστου Τσιγάντε (μόνο οι μονοί αριθμοί), Γεωργίου Μαύρου (Κλαυδίου Πέπερ), Αδαμαντίου 
Κοραή, Πατριάρχου Αθηναγόρα (μόνο οι μονοί αριθμοί από το 1 έως και το 13), Κωσταρίδη, Πάροδος Νικηταρά 
Αλέκου Παναγούλη, Βενετοκλέων (μόμνο οι αριθμοί: 1,  1α , 2, 4, 6, και 8), Μάρκου Μαλλιαράκη.  

 

6) 7Ο Δ.Σ. Ρόδου 
      Η σχολική του περιφέρεια περιλαμβάνει τις παρακάτω οδούς-περιοχές: 
    Οδοί: 28ης Οκτωβρίου (ζυγοί αριθμοί), Ηρώων Πολυτεχνείου (ζυγοί αριθμοί), Γεωργίου Παπανικολάου (όλοι οι 
ζυγοί αριθμοί και μονοί αριθμοί από το 19 έως τέλος). 
   Περιοχές: Πλατεία Κουντουριώτη. 

 
7) 8Ο Δ.Σ. Ρόδου 

   Η σχολική του περιφέρεια περιλαμβάνει την περιοχή των Κρητικών και τους δρόμους που περικλείονται από 

τις εξής οδούς: 

28ης Οκτωβρίου (μονοί αριθμοί), Ακτή Κανάρη, Παπαλουκά (ζυγοί αριθμοί), Ερυθρού Σταυρού, Αλέξανδρου 

Διάκου, Παπάγου, Πλ. Νεωρίου, Πλ. Ελευθερίας, Πλ. Κουντουριώτη, Γεωργίου Παπανικολάου (μονοί αριθμοί έως 

19), Ηρώων Πολυτεχνείου (μονοί αριθμοί).  

8) 10Ο Δ.Σ. Ρόδου 
      Η σχολική του περιφέρεια περιλαμβάνει τις οδούς ( οι οποίες βρίσκονται στον εντός τειχών της  Μεσαιωνικής 
Πόλης της  Ρόδου και περικλείουν το 10ο  Δημοτικό Σχολείο : 
    Κισθηνίου – Διονυσίου – Πινδάρου – Γαβαλά – Ικάρου – Συμμίου – Κερκάφου – Θησέως  – Ροδίου 

Κωνσταντίνου  – Φειδία  – Γαβαλά – Εκάτονος – Βυζαντίου  – Ηρήννης – Αρχ. Ευθυμίου – Κίμωνος  – Λαοκόντος – 

Νικίου – Πραξιτέλους  – Τληπολέμου – Περικλέους – Κλεοβουλίνης – Δημοσθένους  – Δωσιάδου – Τατρίσκου – 
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Πυθαγόρα – Δημοκρίτου – Ευριπίδου – Μιλτιάδου – Αιγέως – Αριστοτέλους  – Μίνωος – Λυσσίπου – 

Θεμιστοκλέους  – Ευρίπου – Σωκράτους  – Δεινοκράτους – Πλάτωνος  –Λυσσία – Μενεκλέους – Ευδόξου – 

Θουκιδίδου  – Σοφοκλέους – Ηλεκτριώνης – Μιλτιάδου – Φιλήτα   – Ηροδότου  – Ομήρου – Ι. Κόντη – Αριστείδου 

– Αντισθένους – Αλκαίου -  – Επιχάρμου – Πεισάνδρου – Ηφαίστου – Καλιξένους  – Ιπποδάμου -  Ανδρόνικου – 

Αντιόθειου – Αρίωνος – Αγ. Φανουρίου – Διοκλέους – Θουκιδίδη – Ευδόξου – Ηφαίστου  –Αριστοφάνους  – 

Σιμωνίδου –Αθηνάς  – Ζήνωνος – Ανδρόνικου – Αντιοχίου  – Εργείου – Αρχελάου – Εμ. Κόντη – Μενεκλέους – 

Αλεξανδρίδου – Τιμοκρέοντος – Αλκαίου – Αντιφάνους   – Ξενοφώντος  – Αισχύλου  – Ορφέως – Μενάνδρου – 

Ιεροκλέους  – Ιάσωνος – Παναιτίου – Ποσειδώνος – Θεοφιλίσκου  – Ιππάρχου – Λάχητος – Χάρητος – 

Αγησάνδρου  – Πολυδώρου – Ευδήμου  – Πρωτογένους –  Κλεόβουλου – Πισσάνδρου – Αππέλου  – 

Αριστομένους – Αιόλου – Ερμού  – Λισσίπου – Μίνωος – Δημοσθένους 

9) 11Ο Δ.Σ. Ρόδου 
   Η σχολική του περιφέρεια περικλείεται από τις οδούς:  

Διαγοριδών (ολόκληρη), Θ. Σοφούλη( από το ύψος της Χειμάρας μέχρι το τέρμα Αραπάκι), Χειμάρας (από το 

ύψος της Θ. Σοφούλη μέχρι την Αγ. Ιωάννου), Αγ. Ιωάννου (μέχρι τη συμβολή της με την Κων/νου Παλαιολόγου), 

Καζέρμα Ρεγγίνα,  Κομνηνών, Αγ. Λαύρας και η προέκταση  της Β. Ηρακλείου μέχρι την Κων/νου Παλαιολόγου, 

 Κων/νου Παλαιολόγου (χωρίς να περιλαμβάνεται αλλά μόνο οι εσωτερικοί δρόμοι), η περιοχή των Λαϊκών. 

  Αναλυτικά οι δρόμοι που περιλαμβάνονται σ’ αυτήν την περιφέρεια είναι οι κάτωθι: 

Αγ. Ιωάννου (μονοί αριθμοί έως το 173 και ζυγοί αριθμοί έως το 172), Αγ. Λαύρας (μόνο οι ζυγοί αριθμοί),   Αγ. 

Σοφίας, Βασιλέως Ηρακλείου,  Β. Βουλγαροκτόνου (μονοί αριθμοί έως το 21 και ζυγοί αριθμοί έως το 22),, Α. 

Βολανάκη, Γεωργιλλά Εμμαν.,  Διαγοριδών, Ερατούς, Θάλειας, Θεοδώρας Αυτ.,  Ιουστινιανού, Καλαβρύτων, 

Κλειούς, Κομνηνών (μονοί αριθμοί από 61 και πάνω και όλοι οι ζυγοί), Παύλου Μελά (από την Χειμάρας μέχρι 

την Διαγοριδών), Μελπομένης, Μεσολογγίου, Ουρανίας, Σάββα Παυλίδη, Ποσειδώνος, Πολυμνίας,  Ρωμανού 

Μελωδού (μονοί αριθμοί από 27 και πάνω και ζυγοί αριθμοί από 20 και πάνω) από την Αγ. Λαύρας μέχρι την Β. 

Ηρακλείου, Σαπφούς, Σουλίου, Τερψιχόρης, Χειμάρας (από την Θ. Σοφούλη  μέχρι την Αγ. Ιωάννου). 

10) 12Ο Δ.Σ. Ρόδου 
      Η σχολική του περιφέρεια περιλαμβάνει τις οδούς: 

  ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΥ ΒΑΣ. ΛΑΣΚΟΥ, ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ , ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, EMM.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, ΕΝΟΠΛΩΝ 

ΔΥΝΑΜΕΩΝ, ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ ΣΟΦΟΥΛΗ ( ΖΥΓΟΙ 2 – 112, ΜΟΝΟΙ 1 - 81 (δηλαδή από την αρχή της οδού έως 

τα φανάρια με τη Διαγοριδών)),  ΚΑΝΤΑΡΙΤΖΗ ΘΕΟΔΩΡΗ, ΚΕΝΕΝΤΙ TZON, ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ, ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ( ΜΟΝΟ ΟΙ 

ΜΟΝΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ), ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΕΞ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ, ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ( ΖΥΓΟΙ 2 – 76, ΜΟΝΟΙ 1–77 ( 

δηλαδή από την αρχή της οδού έως τα φανάρια με τη Χειμάρρας)), ΠΙΝΔΟΥ, ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ, ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ ( ΟΛΟΙ 

ΟΙ ΖΥΓΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΜΟΝΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΠΟ ΤΟ 17 ΚΑΙ ΠΑΝΩ). 

11) 13Ο Δ.Σ. Ρόδου 
      Η σχολική του περιφέρεια περιλαμβάνει τις παρακάτω οδούς: 

 Αβδήρων, Ακράγαντος, Ακραμίτου, Αλικαρνασσού, Αλκυόνης, Ανταγόρα (μονοί < 27 & ζυγοί <26), 
Αντιόχειας, Ατταβύρου (μονοί > 5 & ζυγοί  >20), Βεργίνας (μονοί & ζυγοί <44), Γέλας, Γόρτυνος, 
Δαμαγήτου (μονοί < 23), Δελφών (ζυγοί < 16), Δήλου, Δωδώνης, Εξαπόλεως, Επιδαύρου, Ερέτριας, 
Ευαγόρα, Ευκλή  (μονοί < 23 & ζυγοί < 12), Εφέσου, Ήβης  (ζυγοί), Ηρώων (ζυγοί), Θερμοπυλών (έως 
Μαραθώνος), Καλλιπάτειρας (ζυγοί < 22), Καλλιπόλεως, Καλλιθέας (ζυγοί < 40), Καρίας, Κνωσσού, 
Κυρήνης, Λυδίας, Λυκίας, Μαραθώνος (δεξιά πλευρά προς 13ο Δ.Σ. Ρόδου), Μεσογείου (μονοί > 17), 
Μιλήτου, Μονής Καλόπετρας, Μυκηνών, Μύρων, Νηρηίδων, Νίκαιας, Νηρέως, Ολυμπίας, Περαίας, 
Περγάμου (μονοί > 3 & ζυγοί > 6), Πλαταιών, Σινώπης (ζυγοί), Σμύρνης, Σουνίου, Σπυρίδωνος (μονοί), 
Συρακουσών, Τάραντος, Ταρσού, Τελχινών, Τροίας, Τυλίσου, Τύρου, Φαιστού, Φιλερήμου, Φιλίππων. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Λόγω του ότι στην περιοχή των Συνοικισμών Βάκχος, Θεοτόκος και Αυτοστέγαση θα 
ανεγερθεί νέο Δημοτικό Σχολείο, οι μαθητές/τριες που διαμένουν στους τρεις αυτούς συνοικισμούς (τα 
όρια είναι από την οδό Φώτη Κόντογλου έως και το ξενοδοχείο Sunwing και την οδό Ανδρέα 
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Διακομιχάλη) θα εγγράφονται στο νέο Δημοτικό Σχολείο. Μέχρι όμως τη λειτουργία του νέου 
διδακτηρίου, οι μαθητές/τριες του 20ου Ν/Γ Ρόδου που η διεύθυνση κατοικίας ανήκει στους τρεις 
αυτούς συνοικισμούς θα εγγράφονται στα εξής Δημοτικά σχολεία: 15ο Δ.Σ. Ρόδου, 13ο Δ.Σ. Ρόδου και 
1ο Δ.Σ. Ρόδου. Οι εγγραφές θα γίνονται κατόπιν συνεννοήσεως με τους Δ/ντές των τριών αυτών 
Δημοτικών Σχολείων οι οποίοι θα είναι και οι υπεύθυνοι για τον τρόπο εγγραφής των μαθητών/τριών 
αυτών. Οι μαθητές/τριες οι οποίοι/ες φοιτούν στο 20ο Ν/Γ Ρόδου αλλά δεν διαμένουν στους  τρεις 
αυτούς συνοικισμούς, θα εγγράφονται στα σχολεία στα οποία ανήκει η περιφέρεια που είναι η 
κατοικία διαμονής τους. 

 
12) 14Ο Δ.Σ. Ρόδου 

      Η σχολική του περιφέρεια περιλαμβάνει τις παρακάτω οδούς και ότι περικλείεται από αυτές: 
   ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΑΖΟΥΛΛΗ  (ΜΟΝΟ ΟΙ ΜΟΝΟΙ ΑΠΟ 25 ΕΩΣ 93), ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΜΟΝΟΙ 1-33, ΖΥΓΟΙ 2-
22), ΑΓΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ( ΜΟΝΟΙ 15-29, ΖΥΓΟΙ 22-28), ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ( ΜΟΝΟΙ 9-75, ΖΥΓΟΙ 14-78), 
ΔΡΑΚΙΔΗ ( ΜΟΝΟΙ 1-19, ΖΥΓΟΙ 2-14), ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΑΘΗΝΑΓΟΡΑ ( ΜΟΝΟ ΟΙ ΖΥΓΟΙ 14a, 14b, 14c, 14d, 
14e, 14f, 14g), ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΩΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ ( ΜΟΝΟΙ 1-93, ΖΥΓΟΙ 2-56), ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ( ΜΟΝΟΙ 27-
55, ΖΥΓΟΙ 26-40), ΑΡΓΥΡΗ ΘΕΟΧΑΡΗ ( ΜΟΝΟΙ 1-7, ΖΥΓΟΙ 16-20), ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΚΟΔΡΙΓΚΤΩΝΟΣ ( ΜΟΝΟΙ 
69-83, ΖΥΓΟΙ 36-56), ΑΛΕΚΟΥ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ( ΜΟΝΟ ΟΙ ΖΥΓΟΙ ΕΩΣ ΤΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΤΗΣ ΚΟΔΡΙΓΚΤΩΝΟΣ 
ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ 54, 56, 58), ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ,  ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ ( ΜΟΝΟΙ 1-27, ΖΥΓΟΙ 2-34). 

 
13) 15Ο Δ.Σ. Ρόδου 
      Η σχολική του περιφέρεια περιλαμβάνει τις οδούς: 

 Άμστερνταμ, Ανταγόρα  (μον >29 & ζυγ>28), Βαρσοβίας, Βελιγραδίου, Βεργίνας (μονοί & ζυγοί >44), Βέρνης, 

Βερολίνου, Βιέννης, Βουκουρεστίου, Βρυξελλών, Δαμάγητου (μονοί >25), Δελμούζου, Δελφών (ζυγοί >18), 

Ελσίνκι, Ευκλή (μονοί >25 & ζυγοί >14), Ευρώπης, Καλλιπάτειρας (ζυγοί >24), Καμίνδου, Κοπεγχάγης, Κυρά της 

Ρω, Κυττάλων, Κωνσταντινουπόλεως, Λισαβόνας, Λονδίνου, Λουξεμβούργου, Μαδρίτης, Μαραθώνος (αριστερά 

της οδού προς την πλευρά  του 15ου Δ.Σ. Ρόδου), Μόσχας, Όσλο, Πάλμα Μαγιόρκας, Πανορμίτου, Παρισίων, 

Πέλλας, Πράγας, Ρόδου – Καλλιθέας (ζυγοί >42 έως Super Market Lidl), Ρόδου – Λίνδου (μονοί αριθμοί >89 έως 

συνοικισμό Απόλλων), Ρώμης, Σόφιας, Στοκχόλμης, Τρινακρίας, Φώτη Κόντογλου, Χάγης. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Λόγω του ότι στην περιοχή των Συνοικισμών Βάκχος, Θεοτόκος και Αυτοστέγαση θα ανεγερθεί νέο 

Δημοτικό Σχολείο, οι μαθητές/τριες που διαμένουν στους τρεις αυτούς συνοικισμούς (τα όρια είναι από την οδό 

Φώτη Κόντογλου έως και το ξενοδοχείο Sunwing και την οδό Ανδρέα Διακομιχάλη) θα εγγράφονται στο νέο 

Δημοτικό Σχολείο. Μέχρι όμως τη λειτουργία του νέου διδακτηρίου, οι μαθητές/τριες του 20ου Ν/Γ Ρόδου που η 

διεύθυνση κατοικίας ανήκει στους τρεις αυτούς συνοικισμούς θα εγγράφονται στα εξής Δημοτικά σχολεία: 15ο 

Δ.Σ. Ρόδου, 13ο Δ.Σ. Ρόδου και 1ο Δ.Σ. Ρόδου. Οι εγγραφές θα γίνονται κατόπιν συνεννοήσεως με τους Δ/ντές 

των τριών αυτών Δημοτικών Σχολείων οι οποίοι θα είναι και οι υπεύθυνοι για τον τρόπο εγγραφής των 

μαθητών/τριών αυτών. Οι μαθητές/τριες οι οποίοι/ες φοιτούν στο 20ο Ν/Γ Ρόδου αλλά δεν διαμένουν στους  

τρεις αυτούς συνοικισμούς, θα εγγράφονται στα σχολεία στα οποία ανήκει η περιφέρεια που είναι η κατοικία 

διαμονής τους. 

 

 
14) 16Ο Δ.Σ. Ρόδου 
      Η σχολική του περιφέρεια περιλαμβάνει τις οδούς: 

ΑΘΗΝΩΝ (από 35 και πάνω οι μονοί αριθμοί έως 85 {διασταύρωση με Μίσσιου} & από 42 και πάνω οι 
ζυγοί αριθμοί έως 120 {διασταύρωση με Μίσσιου} [οι μονοί αριθμοί από 37 και πάνω ανήκουν και στα 
3ο & 5ο Δ.Σ. Ρόδου]*), ΑΓΓΕΛΙΔΗ, ΑΜΦΙΣΣΑΣ, ΣΟΦΙΑΣ ΒΕΜΠΟ (οι μονοί αριθμοί), ΒΟΛΟΥ (οι μονοί 
αριθμοί ανήκουν και στα 3ο & 5ο Δ.Σ. Ρόδου)*, ΖΟΥΓΑΝΕΛΗ, ΘΕΟΧΑΡΗ, ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, 
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ, ΛΑΜΙΑΣ, ΛΑΡΙΣΑΣ (οι ζυγοί αριθμοί από 2 έως 8 ανήκουν και στα 3ο & 5ο Δ.Σ. Ρόδου)*, 
ΛΑΜΠΡΟΥ, ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ, ΜΙΣΣΙΟΥ (οι μονοί αριθμοί), ΑΝΔΡΕΑ ΜΟΣΧΟΒΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ (έως 
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Σοφίας Βέμπο), ΠΤΟΛΕΜΑΙΩΝ (από 1 έως 37), ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ (Από 1-21 οι μονοί αριθμοί & από 2-
50 οι ζυγοί αριθμοί), ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΤΕΝΕΔΟΥ, ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΑΛΔΑΡΗ (έως τη στροφή που 
συναντάει την οδό Σοφίας Βέμπο), ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΥΔΡΑΙΟΥ (έως τη διασταύρωση με την οδό  
Πτολεμαίων), ΧΑΝΙΩΝ, ΑΙΣΧΙΝΗΣ (οι μονοί αριθμοί ανήκουν και στα 3ο & 5ο Δ.Σ. Ρόδου)*, ΦΕΣΣΑ (μόνο 
οι μονοί αριθμοί). 
*: Ανάλογα με το πού επιθυμούν οι γονείς να εγγράψουν τα παιδιά τους ή αν πρέπει να 
αποσυμφορηθεί κάποια από τις συγκεκριμένες σχολικές μονάδες.  
 

15) 17Ο Δ.Σ. Ρόδου 
     Η σχολική του περιφέρεια περιλαμβάνει τις περιοχές που περικλείονται  από τις παρακάτω οδούς :  
Βόρεια από την οδό Σεφέρη που ξεκινά από το ΜΗΔΙΑ (όλη η οδός Σεφέρη ανήκει στο 17ο Δ.Σ. Ρόδου). 
Ανατολικά από την οδό Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη (μόνο τα ζυγά νούμερα αυτής της οδού ανήκουν στο 
17ο Δ.Σ. Ρόδου). 
Νότια από  το 17ο Δ.Σ. έως την οδό Κ. Καρυωτάκη (γεφύρι Ασγούρου). 
Δυτικά από  το 17ο Δ.Σ. έως τα όρια του δήμου Ιαλυσού (Άλσος Ιαλυσού). 
Ειδικότερα οι περιοχές που περικλείονται σε αυτές τις οδούς είναι : 
Αγίων Αποστόλων (εργατικές κατοικίες), Άνω Ηλιούπολη, Κάτω Ηλιούπολη, περιοχή Τζάμπο, περιοχή 
Ροδίων παιδεία. 
 
16) 18Ο Δ.Σ. Ρόδου 
      Η σχολική του περιφέρεια περιλαμβάνει τις οδούς: 
   ΑΘΗΝΑΣ ΤΑΡΣΟΥΛΗ, ΑΘΗΝΩΝ (ΜΟΝΟΙ:1-33 ΚΑΙ ΖΥΓΟΙ 2-40), ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 
ΠΑΥΛΟΥ (ΜΟΝΟΙ: 23 ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΚΑΙ ΖΥΓΟΙ 52 ΚΑΙ ΠΑΝΩ), ΑΡΤΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ , ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ, ΓΙΑΜΑΛΗ, ΓΙΑΧΙΑ, 
ΔΡΑΜΑΣ, ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ), ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,  ΘΡΑΚΗΣ (ΠΛΑΤΕΙΑ), ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΚΑΒΑΛΑΣ, 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (ΑΠΟ 1 ΕΩΣ 34), ΚΙΛΚΙΣ, ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ, ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, ΚΟΡΥΤΣΑΣ, ΛΑΕΡΜΩΝ, ΜΑΛΛΙΑΚΑ, 
ΜΑΡΚΟΥ ΚΛΑΔΑΚΗ, ΝΕΣΓΟΥ, ΞΑΝΘΗΣ, ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ (ΜΟΝΟ ΟΙ ΜΟΝΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ), ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
(ΠΑΡΟΔΟΣ ΑΡΤΑΣ), ΠΤΟΛΕΜΑΙΩΝ (ΑΠΟ 38 ΚΑΙ ΠΑΝΩ), ΣΕΡΡΩΝ, ΤΣΑΒΑΡΗ, Χ. ΦΕΣΣΑ (ΜΟΝΟ ΟΙ ΖΥΓΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ), 
ΦΛΩΡΙΝΑΣ, ΕΔΕΣΣΑΣ. .(ΜΟΝΟ ΟΙ ΖΥΓΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΡΟΔΟΥ ΛΙΝΔΟΥ ΑΠΟ ΦΑΝΑΡΙΑ ΔΕΥΑΡ ΕΩΣ το 5ο χλμ της 
λεωφόρου Ρόδου- Λίνδου (οικισμός Απόλλων) 

 
17) Δ.Σ.Σγουρού Ρόδου 
   Η σχολική του περιφέρεια περιλαμβάνει: 
  Λεωφόρος Ρόδου –Λίνδου,  από το 5ο χλμ της λεωφόρου Ρόδου- Λίνδου (οικισμός Απόλλων) ως το 8ο χλμ    

Ρόδου- Λίνδου (φανάρια που οδηγούν προς Κοσκινού). 
Δεξιά και αριστερά της Ρόδου- Λίνδου τα εξής : 
α)Οδός Βρυκούς, μέχρι το κτίριο της αδελφότητας Ολυμπιτών. 
β)Περιοχή Αγίας Βαρβάρας, που ανήκει στον οικισμό Σγουρού 
γ)Οδός Νικηφόρου Βρεττάκου, μέχρι το ύψος της παλαιότερης εναπόθεσης σκουπιδιών. 

Οικισμός Σγουρού , όπως ορίζεται από τις οδούς Εμμανουήλ Τριανταφυλλίδη – Άγγελου Σικελιανού – Κώστα  
Καρυωτάκη. 
 
18) Δ.Σ. Κοσκινού Ρόδου 
      Η σχολική του περιφέρεια περιλαμβάνει τις περιοχές: 
   Όλη την περιοχή του χωριού Κοσκινού και των οικισμών του. 
Από το 8ο χλμ Ρόδου- Λίνδου (φανάρια που οδηγούν προς Κοσκινού) προς το χωριό και τους οικισμούς Κοσκινού. 
Δεξιά και αριστερά της λεωφόρου Ρόδου- Λίνδου προς Καλυθιές (περιοχή Τσαϊρι και περιοχή Αγίας Βαρβάρας) 
μέχρι τον κόμβο των φαναριών προς αεροδρόμιο. 
Από Ρόδου-Καλλιθέας (κόμβος φαναριών Κοσκινού)  προς Ρόδο, μέχρι την οδό Ανδρέα Διακομιχάλη (περιοχή 
ξενοδοχείου sunwing) 
Από Ρόδου-Καλλιθέας (κόμβος φαναριών Κοσκινού) προς Φαληράκι, μέχρι τις πηγές Καλλιθέας. 
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19) 1Ο Δ.Σ. Αρχαγγέλου Ρόδου 
       Η σχολική του περιφέρεια έχει ως εξής:  
Α) Η πρώτη περιφέρεια που ανήκει στο 1ο Δ. Σ. Αρχαγγέλου αρχίζει από την αριστερή μεριά της περιοχής 
Κάστρου, Ι.Ν. Ταξιαρχών έως και πλατεία Δημαρχείου, Πολιτιστικό Σύλλογο <<Ο Άθωνας>> και καφετέρια Galaxy. 
Οι περιοχές αυτές αποτελούν τη νοητή γραμμή με βάση την όποια χωρίζεται το χωριό. Κατά συνέπεια στο 1ο Δ.Σ. 
Αρχαγγέλου φοιτούν παιδιά που η κατοικία τους ανήκει στις εξής γειτονιές: Περιόλα, Σεραφί, έξοδος Αρχαγγέλου, 

Βλετρούδια, Μαλά, Αμπά, Άγιο Ιωάννη και Παλιό Δημοτικό Σχολειό.(Κάστρο, Κοκκινόχωμα κοινές γειτονιές για 1Ο 
& 2Ο Δ.Σ. Αρχαγγέλου Ρόδου). 

 
 

20) 2Ο Δ.Σ. Αρχαγγέλου Ρόδου 
            Η σχολική του περιφέρεια έχει ως εξής:  
Α) Η δεύτερη περιφέρεια που ανήκει στο 2ο Δ.Σ. Αρχαγγέλου αρχίζει από δεξιά της προαναφερθείσας νοητής 
γραμμής και ως εκ τούτου φοιτούν παιδιά που η κατοικία τους ανήκει στις έξεις γειτονιές: Άγιος Αντώνιος, Super 
market Bazar, Κήποι, Κυδώνια, Άγιος Νικόλαος, Παλιό Νεκροταφείο, Αλώνια, Αγιος Στέφανος, Σταλός και δρόμος 

προς Νάπες.(Κάστρο, Κοκκινόχωμα κοινές γειτονιές για 1Ο & 2Ο Δ.Σ. Αρχαγγέλου Ρόδου). 

 
 

21) 1Ο Δ.Σ. Αφάντου Ρόδου 
      Η σχολική του περιφέρεια περιλαμβάνει τις οδούς: 

Πανορμίτη Ράμμου-Ερμού-Ξάνθου-Περιοχή Μύλου-Σοφούλη(εσωτερικά προς την πλευρά του 1ου Δ.Σ. 
Αφάντου)-Αλώνια(εσωτερικά προς την πλευρά του 1ου Δ.Σ. Αφάντου)- Εθνάρχου Μακαρίου(εσωτερικά 
προς την πλευρά του 1ου Δ.Σ. Αφάντου)-Πέρα Ποταμός. 
   Σημείωση: Οι μαθητές έξω από την Ε.Ο. Ρόδου-Λίνδου, Παραλίας Αφάντου, περιοχή Κολυμπίων- 
Περιοχή Ατσιπά -Επαρχιακής Οδού Αφάντου- Ψίνθου θα εγγράφονται στο σχολεία του Αφάντου που η 
αντίστοιχη τάξη εγγραφής τους έχει τους λιγότερους μαθητές. 
 
22) 2Ο Δ.Σ. Αφάντου Ρόδου (βρίσκεται στον ίδιο χώρο με το 3ο Δ.Σ. Αφάντου και έχουν ενιαία σχολική 
περιφέρεια) 
      Η σχολική του περιφέρεια περιλαμβάνει: 

 Βόρεια: Περιοχή Γηπέδου Αφάντου-Στρατόπεδα Αφάντου-ΣΟΑ Αφάντου.  
Νότια: Περιοχή Προφήτη Ηλία-Ε.Ο. Ρόδου Λίνδου-Περιοχή Μαλασάς με όριο την οδό Εθνάρχου 
Μακαρίου. 
Ανατολικά :ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ RHODOS BLU- Ε.Ο. Ρόδου -Λίνδου. 
Δυτικά: Εθνάρχου Μακαρίου (εσωτερικά προς την πλευρά του 1ου  & 2ου Δ.Σ. Αφάντου)- Ερμού 
(εσωτερικά προς την πλευρά του 1ου  & 2ου Δ.Σ. Αφάντου) - 25ης Μαρτίου-Μ. Κων/νου.-Εθνάρχου 
Μακαρίου. 
   Σημείωση: Οι μαθητές έξω από την Ε.Ο. Ρόδου-Λίνδου, Παραλίας Αφάντου, περιοχή Κολυμπίων- 
Περιοχή Ατσιπά -Επαρχιακής Οδού Αφάντου- Ψίνθου θα εγγράφονται στο σχολεία του Αφάντου που η 
αντίστοιχη τάξη εγγραφής τους έχει τους λιγότερους μαθητές. 

 
23) 3Ο Δ.Σ. Αφάντου Ρόδου (βρίσκεται στον ίδιο χώρο με το 2ο Δ.Σ. Αφάντου και έχουν ενιαία σχολική 
περιφέρεια) 
      Η σχολική του περιφέρεια περιλαμβάνει: 
Η σχολική του περιφέρεια περιλαμβάνει: 

 Βόρεια: Περιοχή Γηπέδου Αφάντου-Στρατόπεδα Αφάντου-ΣΟΑ Αφάντου.  
Νότια: Περιοχή Προφήτη Ηλία-Ε.Ο. Ρόδου Λίνδου-Περιοχή Μαλασάς με όριο την οδό Εθνάρχου 
Μακαρίου. 
Ανατολικά :ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ RHODOS BLU- Ε.Ο. Ρόδου -Λίνδου. 
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Δυτικά: Εθνάρχου Μακαρίου (εσωτερικά προς την πλευρά του 1ου  & 2ου Δ.Σ. Αφάντου)- Ερμού 
(εσωτερικά προς την πλευρά του 1ου  & 2ου Δ.Σ. Αφάντου) - 25ης Μαρτίου-Μ. Κων/νου.-Εθνάρχου 
Μακαρίου. 
   Σημείωση: Οι μαθητές έξω από την Ε.Ο. Ρόδου-Λίνδου, Παραλίας Αφάντου, περιοχή Κολυμπίων- 
Περιοχή Ατσιπά -Επαρχιακής Οδού Αφάντου- Ψίνθου θα εγγράφονται στο σχολεία του Αφάντου που η 
αντίστοιχη τάξη εγγραφής τους έχει τους λιγότερους μαθητές. 
 
24) 1Ο Δ.Σ. Ιαλυσού Ρόδου 
   Η σχολική του περιφέρεια περιλαμβάνει: 
Την πλατεία Ιαλυσού, το παλαιό Δημοτικό σχολείο Ιαλυσού, την περιοχή «Βουνάρα», την περιοχή «Αμπέλα» 
καθώς και την οικεία παραλιακή ζώνη της περιοχής 
. 

25) 2Ο Δ.Σ.Ιαλυσού Ρόδου 
      Η σχολική του περιφέρεια περιλαμβάνει: 

   Την ευρύτερη περιοχή που περιλαμβάνει το Οικονομίδειο στάδιο, το κλειστό γυμναστήριο Ιαλυσού, την οδό 

Ιαλυσού στο σύνολό της,  την προέκτασή τη ς- οδό Ιερού Λόχου στο σύνολό της, την περιοχή της Αγίας 
Παρασκευής και την οικεία παραλιακή ζώνη της περιοχής. 

 
26) 3Ο Δ.Σ.Ιαλυσού Ρόδου 
      Η σχολική του περιφέρεια περιλαμβάνει: 

  Την οδό των Απολλωνίου Ροδίου και Σωτήρος, την ευρύτερη περιοχή της Ιξιάς καθώς και την οικεία παραλιακή 
ζώνη της περιοχής. 

 
27) 1Ο Δ.Σ. Καλυθιών Ρόδου 
      Η σχολική του περιφέρεια περιλαμβάνει: 

    Παραλία Λαδικού (Βαγιές) έως Διασταύρωση Ε.Ο. Ρόδου – Λίνδου (μόνο η δεξιά πλευρά). 
   Διασταύρωση Λαδικού έως Διασταύρωση Ε.Ο Φαληρακίου – Καλυθιών (μόνο η δεξιά πλευρά) 
   Επαρχιακή Οδός Φαληρακίου – Καλυθιών (μόνο η δεξιά πλευρά). 
   Οδός 28ης Οκτωβρίου- Πλατεία Καλυθιών – Οδός Στεφάνου Κυριαζή (μόνο η δεξιά πλευρά).  
   Επαρχιακή Οδός Καλυθιών – Ψίνθου (μόνο η δεξιά πλευρά). 
 
28) 2Ο Δ.Σ. Καλυθιών Ρόδου 
     Η σχολική του περιφέρεια περιλαμβάνει: 
   Παραλία Λαδικού (Βαγιές) έως Διασταύρωση Ε.Ο. Ρόδου – Λίνδου (μόνο η αριστερή πλευρά). 
   Διασταύρωση Λαδικού έως Διασταύρωση Ε.Ο Φαληρακίου – Καλυθιών (μόνο η αριστερή πλευρά) 
   Επαρχιακή Οδός Φαληρακίου – Καλυθιών (μόνο η αριστερή πλευρά). 
   Οδός 28ης Οκτωβρίου- Πλατεία Καλυθιών – Οδός Στεφάνου Κυριαζή (μόνο η αριστερή πλευρά).  
   Επαρχιακή Οδός Καλυθιών – Ψίνθου (μόνο η αριστερή πλευρά). 
 

29) 1Ο Δ.Σ. Κρεμαστής Ρόδου 
      Η σχολική του περιφέρεια περιλαμβάνει: 
Α) Τις οδούς Νηρηίδων (ολόκληρη), ανώνυμη, Φοίβου, Σταδίου(ολόκληρη), 25ης Μαρτίου(ολόκληρη), 
Πίνδου και έως διασταύρωση με Παπαγιάννη (ολόκληρη), Παπαγιάννη έως τη διασταύρωση με Ικάρων 
(ολόκληρη), Μαραθώνος, Αγίου Φανουρίου. 
Β) Τις περιοχές που περικλείονται  από τις παραπάνω οδούς.  
Γ)  Όλες τις παρόδους εκατέρωθεν της οδού Ικάρων. 
 
30) 2Ο Δ.Σ. Κρεμαστής Ρόδου 
      Η σχολική του περιφέρεια περιλαμβάνει: 
Τις περιοχές που περικλείονται  από τις οδούς : Νηρηίδων, Φοίβου, Σταδίου, 25ης Μαρτίου, Πίνδου, 
Παπαγιάννη , χωρίς τις συγκεκριμένες οδούς. 
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ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 
 
1) 1Ο Νηπιαγωγείο Ρόδου 
   Η σχολική του περιφέρεια περιλαμβάνει τις περιοχές: 
  Βόρεια: Από το Νηπιαγωγείο έως την Πλατεία Ενυδρείου. 
  Ανατολικά: Από το Νηπιαγωγείο έως την Πύλη Ελευθερίας της Μεσαιωνικής Πόλης. 
  Δυτικά: Από το Νηπιαγωγείο έως και την περιοχή των «Κρητικών». 
   Νότια: Από το Νηπιαγωγείο έως την πλατεία Χριστοφόρου Πατριάρχου Αλεξανδρείας. 

  
2) 2Ο Νηπιαγωγείο Ρόδου 
   Η σχολική του περιφέρεια περιλαμβάνει τις οδούς: 
  Ρήγα Φεραίου, Παπαλουκά ( μόνο οι μονοί αριθμοί), Διαγοριδών ( μόνο οι ζυγοί αριθμοί), Ναυαρίνου, Β. 

Ηπείρου, Αντ. Λιάσκου Χειμάρρας, Κανταρίτζη, Ενόπλων Δυνάμεων, Αγ. Στεφάνου, Πίνδου, Κέννεντυ, 
Μεσολογγίου, Σουλίου, Παύλου Μελά, Θεμιστοκλή Σοφούλη μέχρι Διαγοριδών. 

 
3) 3Ο Νηπιαγωγείο Ρόδου 
   Η σχολική του περιφέρεια περιλαμβάνει τις οδούς: 
  ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ, ΚΑΝΑΔΑ ΜΟΝΟ ΟΙ ΜΟΝΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΠΟ 1 ΕΩΣ 57 (από λιμάνι- Βενζινάδικο έως Καλή Αγορά) 
ΚΑΝΑΔΑ ΜΟΝΟΙ ΚΑΙ ΖΥΓΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΠΟ 59 ΕΩΣ 93 (Καλή Αγορά έως Ballolino), ΝΙΚΗΤΑΡΑ ΜΟΝΟ ΟΙ ΖΥΓΟΙ 

ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΠΟ  ΤΟ 2 (Φαρμακείο) ΕΩΣ ΤΟ 20, ΕΡΝΕΣΤ ΜΠΕΒΙΝ ΖΥΓΟΙ ΚΑΙ ΜΟΝΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΠΟ 35 ΕΩΣ 67 (από 
θάλασσα έως Καναδά), ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΟΙ ΜΟΝΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΈΩΣ ΤΟ 81 ΚΑΙ ΟΙ ΖΥΓΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΩΣ ΤΟ 88 (από 
θάλασσα έως Καναδά), ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ ΜΟΝΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΠΟ 95 ΕΩΣ 131 ΚΑΙ ΖΥΓΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΠΟ 46  ΕΩΣ ΤΟΝ 
ΑΡΙΘΜΟ 100, ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΜΟΝΟΙ ΚΑΙ ΖΥΓΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΩΣ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 44, Χ. ΜΟΣΧΟΥ ΜΟΝΟ ΟΙ ΜΟΝΟΙ 
ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΠΟ 25 ΕΩΣ 63, ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ, ΣΤΡ. ΖΗΣΗ, Σ. ΖΕΡΒΟΥ, ΚΟΚΚΙΔΗ, ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ, ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ 
ΑΘΗΝΑΓΟΡΑ ΜΟΝΟ ΟΙ ΜΟΝΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΩΣ ΤΟ 13, ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΟΝΟ ΟΙ ΜΟΝΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΩΣ ΤΟ 38, 

ΦΩΤΑΡΑ ΟΙ ΖΥΓΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΩΣ ΤΟ 43, ΒΕΝΕΤΟΚΛΕΩΝ ΖΥΓΟΙ ΚΑΙ ΜΟΝΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΈΩΣ ΤΟ Νο 10, ΑΡΓΥΡΗ 
ΘΕΟΧΑΡΗ ( ΜΟΝΟΙ 1-7, ΖΥΓΟΙ 16-20). 
 

4) 4Ο Νηπιαγωγείο Ρόδου 
   Η σχολική του περιφέρεια περιλαμβάνει τις οδούς ( οι οποίες βρίσκονται στον εντός τειχών της  Μεσαιωνικής 

Πόλης της  Ρόδου και περικλείουν το 4ο  Νηπιαγωγείο Ρόδου : 
  Κισθινίου – Διονυσίου – Πινδάρου – Γαβαλά – Ικάρου – Συμμίου – Κερκάφου – Θησέως  – Ροδίου Κωνσταντίνου  

– Φειδία  – Γαβαλά – Εκάτονος – Βυζαντίου  – Ηρήννης – Αρχ. Ευθυμίου – Κίμωνος  – Λαοκόντος – Νικίου – 
Πραξιτέλους  – Τληπολέμου – Περικλέους – Κλεοβουλίνης – Δημοσθένους  – Δωσιάδου – Τατρίσκου – Πυθαγόρα – 
Δημοκρίτου – Ευριπίδου – Μιλτιάδου – Αιγέως – Αριστοτέλους  – Μίνωος – Λυσσίπου – Θεμιστοκλέους  – Ευρίπου 
– Σωκράτους  – Δεινοκράτους – Πλάτωνος  –Λυσσία – Μενεκλέους – Ευδόξου – Θουκιδίδου  – Σοφοκλέους – 
Ηλεκτριώνης – Μιλτιάδου – Φιλήτα   – Ηροδότου  – Ομήρου – Ι. Κόντη – Αριστείδου – Αντισθένους – Αλκαίου -  – 
Επιχάρμου – Πεισάνδρου – Ηφαίστου – Καλιξένους  – Ιπποδάμου -  Ανδρόνικου – Αντιόθειου – Αρίωνος – Αγ. 
Φανουρίου – Διοκλέους – Θουκιδίδη – Ευδόξου – Ηφαίστου  –Αριστοφάνους  – Σιμωνίδου –Αθηνάς  – Ζήνωνος – 
Ανδρόνικου – Αντιοχίου  – Εργείου – Αρχελάου – Εμ. Κόντη – Μενεκλέους – Αλεξανδρίδου – Τιμοκρέοντος – 
Αλκαίου – Αντιφάνους   – Ξενοφώντος  – Αισχύλου  – Ορφέως – Μενάνδρου – Ιεροκλέους  – Ιάσωνος – Παναιτίου 
– Ποσειδώνος – Θεοφιλίσκου  – Ιππάρχου – Λάχητος – Χάρητος – Αγησάνδρου  – Πολυδώρου – Ευδήμου  – 
Πρωτογένους –  Κλεόβουλου – Πισσάνδρου – Αππέλου  – Αριστομένους – Αιόλου – Ερμού  – Λισσίπου – Μίνωος – 
Δημοσθένους. 

 
5) 5Ο Νηπιαγωγείο Ρόδου (συστεγάζεται με το 6ο & 9ο Νηπιαγωγείο Ρόδου και έχουν ενιαία σχολική 

περιφέρεια) 
   Η σχολική του περιφέρεια περιλαμβάνει τις οδούς: 

 Αγαθονησίου  (όλοι  οι  αριθμοί), Αγίων Αναργύρων (όλοι  οι  αριθμοί), Αθηνών (142 έως 150 , 109 έως 119),            
Ακρίτα Διγενή ( όλοι οι αριθμοί), Αμφιτρίτης (όλοι  οι  αριθμοί), Απόλλωνος (όλοι  οι  αριθμοί), Αυξεντίου  
Γρηγορίου ( όλοι οι αριθμοί ), Βενετοκλέων ( από Καραϊσκάκη έως  Στεφάνου Καζούλη και μόνο οι αριθμοί: 93-91-
89-87-58-60), Γαριβάλδη  (όλοι  οι  αριθμοί εκτός από τους αριθμούς 1 έως και 15), Δημ. Αναστασιάδη (από 51 
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έως 61  μονά  και  ζυγά 50-52-56-58), Εθνικής  Αντιστάσεως (όλοι  οι ζυγοί  και  οι  μονοί  από 75 και πάνω), 
Επτανήσου (όλοι οι αριθμοί), Εργάνης  Αθηνάς ( μόνο οι αριθμοί:7-9-10-11-12-13-15), Ζακύνθου (όλοι  οι  
αριθμοί), Ζαννή  Εμμανουήλ (όλοι  οι  αριθμοί), Θεοτοκοπούλου (όλοι  οι  αριθμοί), Ιθάκης (όλοι  οι αριθμοί), 
Καζαντζάκη ( όλοι  οι  αριθμοί), Καμείρου  (όλοι  οι  αριθμοί), Καραϊσκάκη(όλοι οι αριθμοί), Κερκύρας (όλοι  οι 
αριθμοί), Κορίνθου (όλοι οι αριθμοί), Κων. Παλαιολόγου (όλα τα μονά και τα ζυγά εκτός από 28 έως 58), Κων. 
Τσαλδάρη( όλα τα μονά και ζυγά από 2 έως 32), Κων. Υδραίου (μόνο οι αριθμοί 46-48-50-52-54-56-58-60-62-64-
66), Λάρνακας (όλοι  οι αριθμοί), Λειψών (όλοι  οι  αριθμοί), Λεμεσού ( όλοι  οι αριθμοί), Λευκάδας (όλοι  οι  
αριθμοί), Λευκωσίας(όλοι  οι  αριθμοί), Λεωφ. Δημοκρατίας (μόνο όριο), Λίνδου(από Εθνικής Αντιστάσεως έως 
Στεφ.Καζούλη 16-14-12-10-8-6-4-2), Μεγ. Κωνσταντίνου (όλοι  οι αριθμοί), Μετεώρων (όλοι  οι αριθμοί), Μιχ. 
Πετρίδη (όλοι οι  αριθμοί), Μόρφου (όλοι  οι  αριθμοί), Μυτιλήνης (όλοι  οι  αριθμοί), Ναυπλίου, (όλοι  οι  
αριθμοί), Νησίδας Ρω (όλοι οι αριθμοί), Ολύμπου Καρπάθου (όλοι οι αριθμοί ), Παναγιώτη Ροδίου  και  πάροδος  
Παναγιώτη Ροδίου ( όλοι οι αριθμοί), Πατρών (όλοι  οι αριθμοί), Πάφου (όλοι οι αριθμοί), Πειραιώς (όλοι οι 
αριθμοί), Πύργου (όλοι οι αριθμοί), Σάββα  Διάκου (όλοι οι αριθμοί), Σαλαμίνας (όλοι οι αριθμοί), Σάμου (όλοι οι 
αριθμοί), Σεμερτζίδη Βάλια ( όλοι οι αριθμοί), Σπάρτης (όλοι οι αριθμοί), Στέλιου Κωτιάδη (όλοι οι ζυγοί), 
Στεφάνου Καζούλη (όλοι οι ζυγοί), Τριπόλεως ( όλοι οι αριθμοί), Τσάτσου Κωνσταντίνου (όλοι οι αριθμοί), Χίου 
(όλοι οι αριθμοί). 

 
6) 6Ο Νηπιαγωγείο Ρόδου Ρόδου (συστεγάζεται με το 5ο & 9ο Νηπιαγωγείο Ρόδου και έχουν ενιαία 

σχολική περιφέρεια) 
   Η σχολική του περιφέρεια περιλαμβάνει τις οδούς: 
  Αγαθονησίου  (όλοι  οι  αριθμοί), Αγίων Αναργύρων (όλοι  οι  αριθμοί), Αθηνών (142 έως 150 , 109 έως 119),            

Ακρίτα Διγενή ( όλοι οι αριθμοί), Αμφιτρίτης (όλοι  οι  αριθμοί), Απόλλωνος (όλοι  οι  αριθμοί), Αυξεντίου  
Γρηγορίου ( όλοι οι αριθμοί ), Βενετοκλέων ( από Καραϊσκάκη έως  Στεφάνου Καζούλη και μόνο οι αριθμοί: 93-91-
89-87-58-60), Γαριβάλδη  (όλοι  οι  αριθμοί εκτός από τους αριθμούς 1 έως και 15), Δημ. Αναστασιάδη (από 51 
έως 61  μονά  και  ζυγά 50-52-56-58), Εθνικής  Αντιστάσεως (όλοι  οι ζυγοί  και  οι  μονοί  από 75 και πάνω), 
Επτανήσου (όλοι οι αριθμοί), Εργάνης  Αθηνάς ( μόνο οι αριθμοί:7-9-10-11-12-13-15), Ζακύνθου (όλοι  οι  
αριθμοί), Ζαννή  Εμμανουήλ (όλοι  οι  αριθμοί), Θεοτοκοπούλου (όλοι  οι  αριθμοί), Ιθάκης (όλοι  οι αριθμοί), 
Καζαντζάκη ( όλοι  οι  αριθμοί), Καμείρου  (όλοι  οι  αριθμοί), Καραϊσκάκη(όλοι οι αριθμοί), Κερκύρας (όλοι  οι 
αριθμοί), Κορίνθου (όλοι οι αριθμοί), Κων. Παλαιολόγου (όλα τα μονά και τα ζυγά εκτός από 28 έως 58), Κων. 
Τσαλδάρη( όλα τα μονά και ζυγά από 2 έως 32), Κων. Υδραίου (μόνο οι αριθμοί 46-48-50-52-54-56-58-60-62-64-
66), Λάρνακας (όλοι  οι αριθμοί), Λειψών (όλοι  οι  αριθμοί), Λεμεσού ( όλοι  οι αριθμοί), Λευκάδας (όλοι  οι  
αριθμοί), Λευκωσίας(όλοι  οι  αριθμοί), Λεωφ. Δημοκρατίας (μόνο όριο), Λίνδου(από Εθνικής Αντιστάσεως έως 
Στεφ.Καζούλη 16-14-12-10-8-6-4-2), Μεγ. Κωνσταντίνου (όλοι  οι αριθμοί), Μετεώρων (όλοι  οι αριθμοί), Μιχ. 
Πετρίδη (όλοι οι  αριθμοί), Μόρφου (όλοι  οι  αριθμοί), Μυτιλήνης (όλοι  οι  αριθμοί), Ναυπλίου, (όλοι  οι  
αριθμοί), Νησίδας Ρω (όλοι οι αριθμοί), Ολύμπου Καρπάθου (όλοι οι αριθμοί ), Παναγιώτη Ροδίου  και  πάροδος  
Παναγιώτη Ροδίου ( όλοι οι αριθμοί), Πατρών (όλοι  οι αριθμοί), Πάφου (όλοι οι αριθμοί), Πειραιώς (όλοι οι 
αριθμοί), Πύργου (όλοι οι αριθμοί), Σάββα  Διάκου (όλοι οι αριθμοί), Σαλαμίνας (όλοι οι αριθμοί), Σάμου (όλοι οι 
αριθμοί), Σεμερτζίδη Βάλια ( όλοι οι αριθμοί), Σπάρτης (όλοι οι αριθμοί), Στέλιου Κωτιάδη (όλοι οι ζυγοί), 
Στεφάνου Καζούλη (όλοι οι ζυγοί), Τριπόλεως ( όλοι οι αριθμοί), Τσάτσου Κωνσταντίνου (όλοι οι αριθμοί), Χίου 
(όλοι οι αριθμοί). 

 
7) 7Ο Νηπιαγωγείο Ρόδου 
    Η σχολική του περιφέρεια περιλαμβάνει τις οδούς: 
   Kλαυδίου Πέππερ (Γεωργίου Μαύρου), Αυστραλίας  από 100-169, Μητρ. Αποστόλου όλους τους ζυγούς 

αριθμούς και  τους μονούς έως το 13, Καναδά (ζυγοί από 90 έως 144 – μονοί από 95 έως 127), Φώτη Φωταρά 
(όλους τους μονούς αριθμούς και τους ζυγούς μέχρι το 32), Δαμασκηνού (μόνο τους ζυγούς έως το 44), 
Παναγούλη ( ζυγοί έως το 10 και  μονοί έως το 17), Κοδριγκτώνος (ζυγοί από 36 έως 78 και μονοί από 69 έως 99), 
Αγ. Γεωργίου (ζυγοί από 30 έως 56 και μονοί από 37 έως 67), Μητροπόλεως (μόνο τους μονούς αριθμούς από 37 
έως 89), Επισκ. Κυπριανού (μόνο τους μονούς αριθμούς), Χατζηαγγέλου (μόνο τους μονούς αριθμούς), Δενδρινού 
(Α1-8, Β9-16, οι ζυγοί από 34 έως 46 – οι μονοί από 113 έως 127). 

 
8) 8Ο Νηπιαγωγείο Ρόδου 
    Η σχολική του περιφέρεια περιλαμβάνει τις οδούς: 
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Θ. ΣΟΦΟΥΛΗ, ΔΙΑΓΟΡΙΔΩΝ, ΙΣΙΟΔΟΥ-ΜΟΝΤΕ ΣΜΙΘ, ΓΑΛΗΝΟΥ, ΠΑΡΘΕΝΟΠΗΣ. 
 
9) 9Ο Νηπιαγωγείο Ρόδου Ρόδου (συστεγάζεται με το 5ο & 6ο Νηπιαγωγείο Ρόδου και έχουν ενιαία 

σχολική περιφέρεια) 
    Η σχολική του περιφέρεια περιλαμβάνει τις οδούς: 
  Αγαθονησίου  (όλοι  οι  αριθμοί), Αγίων Αναργύρων (όλοι  οι  αριθμοί), Αθηνών (142 έως 150 , 109 έως 119),            

Ακρίτα Διγενή ( όλοι οι αριθμοί), Αμφιτρίτης (όλοι  οι  αριθμοί), Απόλλωνος (όλοι  οι  αριθμοί), Αυξεντίου  
Γρηγορίου ( όλοι οι αριθμοί ), Βενετοκλέων ( από Καραϊσκάκη έως  Στεφάνου Καζούλη και μόνο οι αριθμοί: 93-91-
89-87-58-60), Γαριβάλδη  (όλοι  οι  αριθμοί εκτός από τους αριθμούς 1 έως και 15), Δημ. Αναστασιάδη (από 51 
έως 61  μονά  και  ζυγά 50-52-56-58), Εθνικής  Αντιστάσεως (όλοι  οι ζυγοί  και  οι  μονοί  από 75 και πάνω), 
Επτανήσου (όλοι οι αριθμοί), Εργάνης  Αθηνάς ( μόνο οι αριθμοί:7-9-10-11-12-13-15), Ζακύνθου (όλοι  οι  
αριθμοί), Ζαννή  Εμμανουήλ (όλοι  οι  αριθμοί), Θεοτοκοπούλου (όλοι  οι  αριθμοί), Ιθάκης (όλοι  οι αριθμοί), 
Καζαντζάκη ( όλοι  οι  αριθμοί), Καμείρου  (όλοι  οι  αριθμοί), Καραϊσκάκη(όλοι οι αριθμοί), Κερκύρας (όλοι  οι 
αριθμοί), Κορίνθου (όλοι οι αριθμοί), Κων. Παλαιολόγου (όλα τα μονά και τα ζυγά εκτός από 28 έως 58), Κων. 
Τσαλδάρη( όλα τα μονά και ζυγά από 2 έως 32), Κων. Υδραίου (μόνο οι αριθμοί 46-48-50-52-54-56-58-60-62-64-
66), Λάρνακας (όλοι  οι αριθμοί), Λειψών (όλοι  οι  αριθμοί), Λεμεσού ( όλοι  οι αριθμοί), Λευκάδας (όλοι  οι  
αριθμοί), Λευκωσίας(όλοι  οι  αριθμοί), Λεωφ. Δημοκρατίας (μόνο όριο), Λίνδου(από Εθνικής Αντιστάσεως έως 
Στεφ.Καζούλη 16-14-12-10-8-6-4-2), Μεγ. Κωνσταντίνου (όλοι  οι αριθμοί), Μετεώρων (όλοι  οι αριθμοί), Μιχ. 
Πετρίδη (όλοι οι  αριθμοί), Μόρφου (όλοι  οι  αριθμοί), Μυτιλήνης (όλοι  οι  αριθμοί), Ναυπλίου, (όλοι  οι  
αριθμοί), Νησίδας Ρω (όλοι οι αριθμοί), Ολύμπου Καρπάθου (όλοι οι αριθμοί ), Παναγιώτη Ροδίου  και  πάροδος  
Παναγιώτη Ροδίου ( όλοι οι αριθμοί), Πατρών (όλοι  οι αριθμοί), Πάφου (όλοι οι αριθμοί), Πειραιώς (όλοι οι 
αριθμοί), Πύργου (όλοι οι αριθμοί), Σάββα  Διάκου (όλοι οι αριθμοί), Σαλαμίνας (όλοι οι αριθμοί), Σάμου (όλοι οι 
αριθμοί), Σεμερτζίδη Βάλια ( όλοι οι αριθμοί), Σπάρτης (όλοι οι αριθμοί), Στέλιου Κωτιάδη (όλοι οι ζυγοί), 
Στεφάνου Καζούλη (όλοι οι ζυγοί), Τριπόλεως ( όλοι οι αριθμοί), Τσάτσου Κωνσταντίνου (όλοι οι αριθμοί), Χίου 
(όλοι οι αριθμοί). 

 
10) 10Ο Νηπιαγωγείο Ρόδου 
     Η σχολική του περιφέρεια περιλαμβάνει τις παρακάτω οδούς και όλες τις οδούς που περικλείονται από τις 

παρακάτω οδούς : 
Εθνικής Αντιστάσεως, από το ύψος της Στέλιου Κωτιάδη, έως την οδό Ρόδου- Λίνδου (οι μονοί αριθμοί). 
Ρόδου –Λίνδου, από το ύψος της οδού Εθνικής Αντιστάσεως, έως το πάρκο Ροδινιού (οι ζυγοί αριθμοί). 
Στέλιου Κωτιάδη (οι μονοί αριθμοί). 
Κων. Υδραίου, από το ύψος της  οδού Στέλιου Κωτιάδη,  έως την οδό Ρόδου-Λίνδου (μονοί και ζυγοί αριθμοί). 

 
11) 11Ο Νηπιαγωγείο Ρόδου 
    Η σχολική του περιφέρεια περιλαμβάνει τις οδούς: 
  Στεφάνου Καζούλη: από 25 έως 59 (μονοί αριθμοί),  Γαριβάλδη: από 1 έως 15 (μονοί αριθμοί),  Δαμασκηνού : 

από 15 έως 93 (μονοί αριθμοί), Δρακίδη : από 1 έως 19 (μονοί αριθμοί) & από 2 έως 14 (ζυγοί αριθμοί), 
Κουρβουαζιέ: από 1 έως 45 (μονοί αριθμοί), Μητροπόλεως: από 16 έως 46 (ζυγοί αριθμοί) & από 11 έως 35 
(μονοί αριθμοί),  Παπανικολή ( το κάθετο τμήμα στην Τσακάλωφ και στη Δαμασκηνού), Πατριάρχη Αθηναγόρα 
Α΄: τους αριθμούς:  14g,14f,14e, Πλατεία Μιχ.Βρούχου: 1, Παλαιών Πατρών Γερμανού: από 13 έως 23 (μονοί 
αριθμοί), Αγίας Αναστασίας: από 15-23 (μονοί αριθμοί), Πελοποννήσου: από 2 και όλους τους ζυγούς αριθμούς 
& από 1 έως 33 (μονοί αριθμοί). 

  
12) 12Ο Νηπιαγωγείο Ρόδου 
    Η σχολική του περιφέρεια περιλαμβάνει τις οδούς: 
Λ.Δημοκρατίας ( μονούς αριθμούς) , Αγ.Ιωάννου ( μονούς αριθμούς), Διαγοριδών ( μονούς αριθμούς), Θ.Σοφούλη 

(μονούς αριθμούς), Κ.Παλαιολόγου (ζυγούς αριθμούς), Αγ.Αναργύρων (ζυγούς αριθμούς), Ιουστινιανού, 
Κομνηνών, Σ.Παυλίδη (μερικό τμήμα της, ως την Θ. Σοφούλη), Α. Βολονάκη , Αγ. Σοφίας, Β. Ηρακλείου, Αγ. 
Ιωάννου, Αγ. Λαύρας, Ρ. Μελωδού, Καλαβρύτων, Βουλγαροκτόνου, Θεοδώρας. 

 
13) 14Ο Νηπιαγωγείο Ρόδου 
   Η σχολική του περιφέρεια περιλαμβάνει τις οδούς: 
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   Αγ. Αναστασίας ( μονοί 1-13, ζυγοί,  2-20),  Αγ. Γεωργίου ( μονοί 1-25, ζυγοί 2-24),  Βενετοκλέων (μονοί 3-85, 
ζυγοί 12-56), Βύρωνος, Δημοκρατίας (μονοί 1-31, ζυγοί 2-26), Δρακίδη (μονοί από 21 και πάνω, ζυγοί από 16 και 
πάνω), Δωδ. Νεολαίας, Έρνεστ Μπέβιν ( μονοί 1-29, ζυγοί 2-12), Καναδά (ζυγοί από 2-38), Κόδριγκτων ( μονοί 1-
67, ζυγοί 2-36Α΄), Κολοκοτρώνη (μονοί 81-135, ζυγοί 88-114), Κολονιάλε, Μητροπόλεως ( μονοί 1-9, ζυγοί 2-14), 
Νικηταρά ( μόνο οι μονοί αριθμοί), Ξάνθου , Πατριάρχου Αθηναγόρα ( μονοί 15-47,  ζυγοί 2-42 εκτός από το 14 α-
γ), Στεφ. Καζούλη (μονοί 1-23), Τσακάλωφ, Υψηλάντου ( μονοί 1-7, ζυγοί 2-12), Φιλελλήνων . 

 
14) 15Ο Νηπιαγωγείο Ρόδου 
     Η σχολική του περιφέρεια περιλαμβάνει τις οδούς: 
   Άμστερνταμ, Ανταγόρα (μονοί>29και ζυγοί>28), Βαρσοβίας, Βελιγραδίου, Βεργίνας(μονοί και ζυγοί.>44), 

Βέρνης, Βερολίνου, Βιέννης, Βουκουρεστίου, Βρυξελλών, Δαμαγητού (μονοί>25), Δελφών(ζυγοί>18), Δουβλίνου, 
Ελσίνκι, Ευκλή(μονοί>25και ζυγοί>14), Ευρώπης, Καλλιπάτειρας( ζυγοί.>24), Καμύνδου,, Κοπεγχάγης, Κυρά της 
Ρω, Κυττάλων, Κωνσταντινουπόλεως, Λισαβόνας, Λονδίνου, Λουξεμβούργου, Μαδρίτης, Μαραθώνος(αριστερά 
από την πλευρά του 15ου νηπιαγωγείου), Μόσχας, Όσλο, Πάλμα Μαγιόρκας, Πανορμίτου, Παρισίων, Πέλλας, 
Πράγας, Ρόδου-Λίνδου(μονοί αριθμοί από 89 έως το συνοικισμό Απόλλων), Ρώμης, Σόφιας, Στοχκόλμης, 
Τρινακρίας, Χάγης.  

 
15) 16Ο Νηπιαγωγείο Ρόδου 
     Η σχολική του περιφέρεια περιλαμβάνει τις  οδούς: 
Γαληνού, Διοσκουρίδου, Διογένη, Αρτέμιδος, Ησιόδου, Βέροιας, Ίμβρου, Σπετσών, Καλαμάτας, Αθηνών ( όχι: από 

109 έως 119 και από 142 έως 150 -  ναι: μόνο από 35 και πάνω οι μονοί αριθμοί, & από 42 και πάνω οι ζυγοί 
αριθμοί), Βόλου, Λάρισας, Μίσσιου, Σοφίας Βέμπο, Ερμούπολης, Κ. Τσαλδάρη (αριστερά μέχρι Ερμούπολης), 
Αποστόλου Παύλου ( μόνο: από 1 έως 21 οι μονοί αριθμοί & από 2 έως 50 οι ζυγοί αιθμοί) , Αισχύνης, Αγγελίδη, 
Λάμπρου, Ζουγανέλη, Θεοχάρη, Χανίων, Ύδρας, Άμφισσας, Τήνου, Κατερίνης, Κεφαλονίας, Καρδίτσας, 
Καρπενησίου, Λαμίας, Λιβαδειάς, Ανδρέα Μοσχοβή, Γεωργίου Παπανδρέου, Πτολεμαίων (από 1 έως 37), 
Ρεθύμνου, Τενέδου, Τρικάλων, Κωνσταντίνου Υδραίου (έως τη διασταύρωση με την οδό Στέλιου Κωτιάδη), Φέσσα.   

 
16) 17Ο Νηπιαγωγείο Ρόδου 
     Η σχολική του περιφέρεια περιλαμβάνει τις οδούς: 

   Αθηνάς Ταρσούλη , Αθηνών (μονοί 1-33 & ζυγοί 2-40), Αλεξάνδρειας, Αλεξανδρούπολης,  Αποστ.Παύλου (μονοί 
από το 23 και πάνω, ζυγοί από 52 και πάνω), Άρτας, Βασιλειάδη, Γεωργιάδη , Γιαμαλή, Γιαχιά, Δράμας, 
Ηγουμενίτσας (πλατεία Ηπείρου), Θεσσαλονίκης, Θράκης (πλατεία) , Ιωαννίνων, Καβάλας, Καραγιάννη, 
Καστοριάς (από 1-34), Κιλκίς, Κλεισούρας, Κομοτηνής, Κορυτσάς, Λαέρμων , Μαλλιάκα, Μάρκου Κλαδάκη, 
Νέσγου, Ξάνθης, Παπαδιαμάντη (όλοι οι μονοί), Πολυγύρου , Πρέβεζας (πάροδος Άρτας), Πτολεμαίων (από 38 και 
πάνω), Σερρών, Τσαβαρή, Χ. Φέσσα  (όλοι οι ζυγοί), Φλώρινας.(ΜΟΝΟ ΟΙ ΖΥΓΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΡΟΔΟΥ ΛΙΝΔΟΥ ΑΠΟ 
ΦΑΝΑΡΙΑ ΔΕΥΑΡ ΕΩΣ το 5ο χλμ της λεωφόρου Ρόδου- Λίνδου (οικισμός Απόλλων)  

 
17) 18Ο Νηπιαγωγείο Ρόδου 
     Η σχολική του περιφέρεια περιλαμβάνει τις οδούς: 
   Γαριβάλδη (μόνο τα ζυγά από 2 έως 10), Κουρβουαζιέ (μόνο τα ζυγά), Μητροπόλεως ( ζυγά από 48 έως 118 και 

μονά 93 έως 115), Αγίας Αναστασίας (ζυγά από 128 έως 162 και μονά από 93 έως 137), Μάρκου Μπότσαρη, 
Παναγούλη, Ηρακλείου Κρήτης, Γρηγορίου Ε’, Σαρανταπόρου, Σολωμού, Μυστρά,  ΚοσμάΑιτωλού, Επ.Κυπριανού 
(μόνο τα ζυγά από 2 έως 16), Χατζηαγγέλου (μόνο τα ζυγά από 2 έως 32), Δενδρινού (ζυγά από 2 έως 32 και μονά 
από 1 έως 109), Σινώπης (μόνο τα μονά), Ήβης (μόνο τα μονά), Περγάμου (μόνο τα μονά από 11 έως 15), 
Λαοδικείας,  Αττάλειας, Κνίδου, Ατταβύρου  (ζυγά από 2 έως 18 και μονά από 1 έως 5), Μεσογείων (μονά από 1 
έως 15), Λίνδου (μονά από 1 έως 51), Στεφ. Καζούλη  (μονά από 61-63 έως 95), Κανελλοπούλου.  
 

18) 19Ο Νηπιαγωγείο Ρόδου 
     Η σχολική του περιφέρεια περιλαμβάνει τις περιοχές που περικλείονται από τις παρακάτω οδούς :  
Βόρεια από την οδό Σεφέρη που ξεκινά από το ΜΗΔΙΑ (όλη η οδός Σεφέρη ανήκει στο 19ο Νηπιαγωγείο 
Ρόδου). 
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Ανατολικά από την οδό Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη (μόνο τα ζυγά νούμερα αυτής της οδού ανήκουν στο 
19ο Νηπιαγωγείο Ρόδου). 
Νότια από  το 19ο Νηπιαγωγείο Ρόδου έως την οδό Κ. Καρυωτάκη (γεφύρι Ασγούρου). 
Δυτικά από  το 19ο Νηπιαγωγείο Ρόδου έως τα όρια του δήμου Ιαλυσού (Άλσος Ιαλυσού). 
Ειδικότερα οι περιοχές που περικλείονται σε αυτές τις οδούς είναι : 
Αγίων Αποστόλων (εργατικές κατοικίες), Άνω Ηλιούπολη, Κάτω Ηλιούπολη, περιοχή Τζάμπο, περιοχή 

Ροδίων παιδεία. 
 
19) 20Ο Νηπιαγωγείο Ρόδου 
     Η σχολική του περιφέρεια περιλαμβάνει τις περιοχές: 
  Οικοδομικός συνεταιρισμός Βάκχος 
  Οικοδομικός συνεταιρισμός Θεοτόκος 
  Οικοδομικός συνεταιρισμός Αυτοστέγαση και 
   Την  περιοχή από την οδό Φώτη Κόντογλου (ευθεία από το Mymarket)  έως την οδό Ανδρέα Διακομιχάλη 

(Ξενοδοχείο Sunwing). 

 
20) 21Ο Νηπιαγωγείο Ρόδου 
Η σχολική του περιφέρεια περιλαμβάνει τις οδούς: 
Αβδήρων, Ακράγαντος, Ακραμίτου, Αλικαρνασσού, Αλκυόνης, Ανταγόρα (μονοί <27 & ζυγοί <26), Αντιόχειας, 

Ατταβύρου (μονοί >5 & ζυγοί >20), Βεργίνας (μονοί & ζυγοί <44), Γέλας, Γόρτυνος, Δαμάγητου (μονοί <23), 
Δελφών (ζυγοί <16), Δήλου, Δωδώνης, Εξαπόλεως, Επιδαύρου, Ερέτριας, Ευαγόρα, Ευκλή (μονοί <23 & ζυγοί <12), 
Εφέσου, Ήβης (ζυγοί), Ηρώων (ζυγοί), Θερμοπυλών (έως Μαραθώνος), Καλλιπάτειρας (ζυγοί <22), Καλλιπόλεως, 
Καλλιθέας (ζυγοί <40), Καρίας, Κνωσού, Κυρήνης, Λυδίας, Λυκίας, Μαραθώνος (δεξιά πλευρά προς 13ο Δ.Σχ. 
Ρόδου), Μεσογείου (μονοί >17), Μιλήτου, Μονής Καλόπετρας, Μυκηνών, Μύρων, Νηρηίδων, Νίκαιας, Νηρέως 
Ολυμπίας, Περαίας, Περγάμου (μονοί >3 & ζυγοί >6), Πλαταιών, Σινώπης (ζυγοί), Σμύρνης, Σουνίου, Σπυρίδωνος 

(μονοί), Συρακουσών, Τάραντος, Ταρσού, Τελχινών, Τροίας, Τυλίσου, Τύρου, Φαιστού, Φιλερήμου, Φιλίππων. 

 
21) 22Ο Νηπιαγωγείο Ρόδου 
    Η σχολική του περιφέρεια περιλαμβάνει τις παρακάτω περιοχές: 
 Βόρεια ως την πλατεία Ενυδρείου. 
 Νότια έως την πλατεία Χριστοφόρου Πατριάρχου. 
Δυτικά από Ακτή Κανάρη- Αλ. Διάκου έως Παπάγου. 
Ανατολικά ως την πλατεία Ελευθερίας. 

 
22) Νηπιαγωγείο Σγουρού Ρόδου 
    Η σχολική του περιφέρεια περιλαμβάνει: 
  Λεωφόρος Ρόδου –Λίνδου,  από το 5ο χλμ της λεωφόρου Ρόδου- Λίνδου (οικισμός Απόλλων) ως το 8ο χλμ    

Ρόδου- Λίνδου (φανάρια που οδηγούν προς Κοσκινού). 
Δεξιά και αριστερά της Ρόδου- Λίνδου τα εξής : 
α)Οδός Βρυκούς, μέχρι το κτίριο της αδελφότητας Ολυμπιτών. 
β)Περιοχή Αγίας Βαρβάρας, που ανήκει στον οικισμό Σγουρού 
γ)Οδός Νικηφόρου Βρεττάκου, μέχρι το ύψος της παλαιότερης εναπόθεσης σκουπιδιών. 
Οικισμός Σγουρού , όπως ορίζεται από τις οδούς Εμμανουήλ Τριανταφυλλίδη – Άγγελου Σικελιανού – Κώστα  

Καρυωτάκη.   

 
23) 1Ο Νηπιαγωγείο Κοσκινού Ρόδου (συστεγάζεται με το 2ο Νηπιαγωγείο Κοσκινού και έχουν ενιαία 

σχολική περιφέρεια) 
    Η σχολική του περιφέρεια περιλαμβάνει τις περιοχές: 

   Όλη την περιοχή του χωριού Κοσκινού και των οικισμών του. 
Από το 8ο χλμ Ρόδου- Λίνδου (φανάρια που οδηγούν προς Κοσκινού) προς το χωριό και τους οικισμούς Κοσκινού. 
Δεξιά και αριστερά της λεωφόρου Ρόδου- Λίνδου προς Καλυθιές (περιοχή Τσαϊρι και περιοχή Αγίας Βαρβάρας) 
μέχρι τον κόμβο των φαναριών προς αεροδρόμιο. 
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Από Ρόδου-Καλλιθέας (κόμβος φαναριών Κοσκινού)  προς Ρόδο, μέχρι την οδό Ανδρέα Διακομιχάλη (περιοχή 
ξενοδοχείου sunwing) 
Από Ρόδου-Καλλιθέας (κόμβος φαναριών Κοσκινού) προς Φαληράκι, μέχρι τις πηγές Καλλιθέας. 

 
24) 2Ο Νηπιαγωγείο Κοσκινού Ρόδου (συστεγάζεται με το 1ο Νηπιαγωγείο Κοσκινού και έχουν ενιαία 

σχολική περιφέρεια) 
     Η σχολική του περιφέρεια περιλαμβάνει: 

      Όλη την περιοχή του χωριού Κοσκινού και των οικισμών του. 
Από το 8ο χλμ Ρόδου- Λίνδου (φανάρια που οδηγούν προς Κοσκινού) προς το χωριό και τους οικισμούς Κοσκινού. 
Δεξιά και αριστερά της λεωφόρου Ρόδου- Λίνδου προς Καλυθιές (περιοχή Τσαϊρι και περιοχή Αγίας Βαρβάρας) 
μέχρι τον κόμβο των φαναριών προς αεροδρόμιο. 
Από Ρόδου-Καλλιθέας (κόμβος φαναριών Κοσκινού)  προς Ρόδο, μέχρι την οδό Ανδρέα Διακομιχάλη (περιοχή 
ξενοδοχείου sunwing) 
Από Ρόδου-Καλλιθέας (κόμβος φαναριών Κοσκινού) προς Φαληράκι, μέχρι τις πηγές Καλλιθέας. 

 
25) 1Ο Νηπιαγωγείο Αρχαγγέλου Ρόδου 
     Η σχολική του περιφέρεια περιλαμβάνει τις παρακάτω περιοχές: 
    Κοκκινόχωμα, Στεγνά, Σούπερ Μάρκετ Bazar, Κήποι, Κυδώνια, Άγιος Νικόλαος, Περιόλα. 

 
26) 2Ο Νηπιαγωγείο Αρχαγγέλου Ρόδου 
     Η σχολική του περιφέρεια περιλαμβάνει τις παρακάτω περιοχές: 
     Περιοχή κεντρικός δρόμος που διασχίζει τον Αρχάγγελο (Τράπεζα Πειραιώς) και πάνω, Περιοχή Μπριάρης,      

Περιοχή Σεραφί, Περιοχή Μαλά, Περιοχή Άγιου Παντελεήμονα. 

 
27) 3Ο Νηπιαγωγείο Αρχαγγέλου Ρόδου 
     Η σχολική του περιφέρεια περιλαμβάνει τις παρακάτω περιοχές: 
  Α) Περιοχή κάτω από το ποτάμι που διασχίζει τον Αρχάγγελο και μέχρι τον κεντρικό δρόμο Ρόδου Λίνδου 

(Περιοχή πίσω και απέναντι από την Αστυνομία, Περιοχή Αναγρός, Περιοχή από το κέντρο Υγείας Αρχαγγέλου και 
πίσω μέχρι το δρόμο που οδηγεί στα Στεγνά, Περιοχή γύρω από το γήπεδο του Άρη, Περιοχή Αλώνια, Περιοχή 
Άγιος Στέφανος, Περιοχή γύρω από τον κεντρικό δρόμο Ρόδου Λίνδου προς Μαλώνα, Φαέθων, Άγιο Σάββα). 

Β) Περιοχή παλιού οικισμού Αρχαγγέλου (Περιοχή από του Μελαχρινού μέχρι την πλατεία του Αγίου Ιωάννη 

Αρχαγγέλου, Εθνική Τράπεζα, εκκλησία της Παναγίας, εκκλησία Ταξιαρχών, Πλατεία Δημαρχείου, Πολιτιστικός 
Σύλλογος, Πατητήρι, Κιλίμια). 

 

28) 1Ο Νηπιαγωγείο Αφάντου Ρόδου (συστεγάζεται με το 2ο & 3ο Νηπιαγωγείο Αφάντου και έχουν 
ενιαία σχολική περιφέρεια) 
     Η σχολική του περιφέρεια περιλαμβάνει: 
  Α)  Όλη τη Δημοτική Ενότητα Αφάντου εκτός από την Τοπική Κοινότητα Αρχίπολης. 

  Β)  Τις περιοχές: έξω από την Ε.Ο. Ρόδου-Λίνδου, Παραλίας Αφάντου, Κολυμπίων, Ατσιπά, Επαρχιακής 
Οδού Αφάντου- Ψίνθου. 
 
29) 2Ο Νηπιαγωγείο Αφάντου Ρόδου (συστεγάζεται με το 1ο & 3ο Νηπιαγωγείο Αφάντου και έχουν 

ενιαία σχολική περιφέρεια) 
       Η σχολική του περιφέρεια περιλαμβάνει:   
    Α)  Όλη τη Δημοτική Ενότητα Αφάντου  εκτός από την Τοπική Κοινότητα  Αρχίπολης. 

   Β) Τις περιοχές: έξω από την Ε.Ο. Ρόδου-Λίνδου, Παραλίας Αφάντου, Κολυμπίων, Ατσιπά, Επαρχιακής 
Οδού Αφάντου- Ψίνθου.  
 
30) 3Ο Νηπιαγωγείο Αφάντου Ρόδου (συστεγάζεται με το 1ο & 2ο Νηπιαγωγείο Αφάντου και έχουν 

ενιαία σχολική περιφέρεια) 
     Η σχολική του περιφέρεια περιλαμβάνει: 
   Α) Όλη τη Δημοτική Ενότητα Αφάντου  εκτός από την Τοπική Κοινότητα  Αρχίπολης. 
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   Β) Τις περιοχές: έξω από την Ε.Ο. Ρόδου-Λίνδου, Παραλίας Αφάντου, Κολυμπίων, Ατσιπά, Επαρχιακής 
Οδού Αφάντου- Ψίνθου. 
 
31) 1Ο Νηπιαγωγείο Ιαλυσού Ρόδου 
     Η σχολική του περιφέρεια περικλείεται από τους παρακάτω δρόμους - οδούς: 
ΠΑΠΑΓΟΥ - ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ - ΙΕΡΕΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ - ΠΑΡΑΛΙΑ ΙΑΛΥΣΟΥ - ΠΑΠΑΓΟΥ 
Ειδικότερα τα όρια του  1ου  Ν/Γ  εκτείνονται από τη λεωφόρο Ηρακλειδών μέχρι  την παραλία Ιαλυσού. Ξεκινούν 

από την  οδό  Παπάγου (η αριστερή πλευρά ανήκει  στο 1ο η δεξιά πλευρά στο 3ο), η οποία οδός  αποτελεί και το  
όριο με το 3ο Ν/Γ Ιαλυσού, και φτάνουν  μέχρι την οδό Ιερέα Παπαγιάννη (δεξιά πλευρά στο 1ο η αριστερή στην 
Κρεμαστή) (απέναντι από το εστιατόριο canton), η οποία αποτελεί και το όριο από την Τοπική Κοινότητα 
Κρεμαστής. 
Το 1ο από το 2ο Νηπιαγωγείο Ιαλυσού χωρίζονται από τη Λεωφόρο Ηρακλειδών. (Η δεξιά πλευρά από Ρόδο προς 

Ιαλυσό ανήκει στο 1ο και η αριστερή στο 2ο). 

32) 2Ο Νηπιαγωγείο Ιαλυσού Ρόδου 
    Η σχολική του περιφέρεια περικλείεται από τους παρακάτω δρόμους - οδούς: 
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ – ΑΝΟΙΞΗΣ – ΠΥΡΡΑΣ – ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ - ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ 

CANTON - ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ - ΑΝΟΙΞΗΣ 
Ειδικότερα τα όρια του   2ου  Νηπιαγωγείου  Ιαλυσού εκτείνονται από την Λεωφόρο Ηρακλειδών (αριστερά) και 

φτάνουν πίσω από τη Φιλέρημο. Περικλείονται από τις οδούς Άνοιξης,  Πύρρας, Δημοκρίτου (η Δημοκρίτου 
συνεχίζει και πάνω από τον επαρχιακό δρόμο Παστίδας) η δεξιά πλευρά των  δρόμων αυτών  ανήκει στο 2ο Ν/Γ  η 
αριστερή  πλευρά ανήκει στο 3ο   Ν/Γ, συνεχίζει Επαρχιακό δρόμο Παστίδας ( ζωοτροφές Παστρικού σύνορα 
Παστίδας), μέχρι το εστιατόριο canton το οποίο  αποτελεί το όριο με την Τοπική Κοινότητα Κρεμαστής στην 
Λεωφόρο Ηρακλειδών. 
Το 1ο από το 2ο Νηπιαγωγείο Ιαλυσού χωρίζονται από τη Λεωφόρο Ηρακλειδών. 

33) 3Ο Νηπιαγωγείο Ιαλυσού Ρόδου 
     Η σχολική του περιφέρεια περικλείεται από τους παρακάτω δρόμους - οδούς: 
ΠΑΡΑΛΙΑ ΙΑΛΥΣΟΥ – ΠΑΠΑΓΟΥ - ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ – ΑΝΟΙΞΗΣ – ΠΥΡΡΑΣ – ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ - ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ 

ΔΡΟΜΟΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ - ΜΈΧΡΙ ΤΑ ΚΡΗΤΙΚΑ  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ COSMOPOLITAN 
Ειδικότερα τα όρια του  3ου  Νηπιαγωγείου  Ιαλυσού εκτείνονται από τα Κρητικά μέχρι την οδό Παπάγου (η 

αριστερή πλευρά ανήκει  στο 1ο-οι ζυγοί αριθμοί της οδού, η δεξιά πλευρά στο 3ο-οι μονοί αριθμοί της οδού), η 
οποία οδός  αποτελεί και το  όριο με το 1ο Ν/Γ Ιαλυσού, - Λεωφόρο Ηρακλειδών, συνεχίζει ΄Ανοιξης – Πύρρας – 
Δημοκρίτου η δεξιά πλευρά των  δρόμων αυτών  ανήκει στο 2ο Ν/Γ (οι ζυγοί αριθμοί) η αριστερή  πλευρά ανήκει 
στο 3ο   Ν/Γ (οι μονοί αριθμοί),   η οδός Δημοκρίτου συνεχίζει (και πάνω από τον επαρχιακό δρόμο Παστίδας. 

 
34) 1Ο Νηπιαγωγείο Καλυθιών Ρόδου 
     Η σχολική του περιφέρεια περιλαμβάνει: 
    Παραλία Μαντώματα - οδός Ασκληπειού (δεξιά) – Εθνική οδός Λίνδου Ρόδου (δεξιά)- διασταύρωση Εθνικής 

οδού Λίνδου Ρόδου με αγροτική οδό προς εγκαταστάσεις ΚΤΕΛ (δεξιά). 
Επαρχιακή οδός  Ρόδου Καλυθιών (δεξιά μέχρι την 28ης Οκτωβρίου και αριστερά μέχρι τη διασταύρωση με 

αγροτική οδό εγκαταστάσεων ΚΤΕΛ) – 28ης Οκτωβρίου μέχρι Πλατεία Καλυθιών (δεξιά)- Οδός Ελεούσης (δεξιά)- 
Επαρχιακή οδός Καλυθιών Παστίδας (δεξιά) – Αθηναγόρα (δεξιά) - Υψώσεως Τιμίου Σταυρού (δεξιά) μέχρι 
Πλατεία Καλυθιών-Στεφάνου Κυριαζή (δεξιά) μέχρι  Επαρχιακή οδό Καλυθιών Ψίνθου (δεξιά). 
Όριο θεωρείται το μέσο της κάθε οδού. 
Από τις  πιο απομακρυσμένες περιοχές κάθε νηπιαγωγείου (όρια) δύναται να μετακινείται ικανός αριθμός 

μαθητών, ώστε να επιτυγχάνεται μια ισορροπημένη κατανομή του μαθητικού δυναμικού στα σχολεία, σύμφωνα 
με τα κριτήρια και τους περιορισμούς της κείμενης νομοθεσίας. 

 
35) 2Ο Νηπιαγωγείο. Καλυθιών Ρόδου 
     Η σχολική του περιφέρεια περιλαμβάνει: 
   Παραλία Λαδικού (δεξιά) – Εθνική οδός Λίνδου Ρόδου (δεξιά) μέχρι Διασταύρωση εθνικής οδού Λίνδου Ρόδου 

με οδό Ασκληπειού.  
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Επαρχιακή οδός Φαληρακίου Καλυθιών (δεξιά) – 28ης Οκτωβρίου (δεξιά) μέχρι την Επαρχιακή οδό Καλυθιών 
Ρόδου- Διασταύρωση με αγροτική οδό προς εγκαταστάσεις ΚΤΕΛ (δεξιά)-Εθνική οδός Ρόδου Λίνδου (δεξιά) -
διασταύρωση εθνικής οδού Λίνδου Ρόδου με Καλυθιών (δεξιά). 
Οδός Ελεούσης (αριστερά) – Επαρχιακή οδός Καλυθιών Παστίδας (αριστερά)- Αναξαγόρα (αριστερά)- Τιμίου 

Σταυρού (αριστερά) μέχρι Πλατεία – Ελεούσης (αριστερά).  
Παραλία Μαντώματα- Οδός Ασκληπειού (αριστερά). 
Όριο θεωρείται το μέσο της κάθε οδού. 
Από τις  πιο απομακρυσμένες περιοχές κάθε νηπιαγωγείου (όρια) δύναται να μετακινείται ικανός αριθμός 

μαθητών, ώστε να επιτυγχάνεται μια ισορροπημένη κατανομή του μαθητικού δυναμικού στα σχολεία, σύμφωνα 
με τα κριτήρια και τους περιορισμούς της κείμενης νομοθεσίας. 

 
36) 3Ο Νηπιαγωγείο Καλυθιών Ρόδου 
     Η σχολική του περιφέρεια περιλαμβάνει: 
Παραλία Λαδικού (αριστερά) μέχρι Διασταύρωση εθνικής οδού Λίνδου Ρόδου (αριστερά)- διασταύρωση εθνικής 

οδού Λίνδου Ρόδου με επαρχιακή οδό Φαληρακίου  Καλυθιών (αριστερά)- 28ης Οκτωβρίου (δεξιά) μέχρι Πλατεία- 
Στέφανου Κυριαζή (αριστερά) μέχρι την  Επαρχιακή οδό Καλυθιών Ψίνθου (αριστερά). 
Όριο θεωρείται το μέσο της κάθε οδού. 
Από τις  πιο απομακρυσμένες περιοχές κάθε νηπιαγωγείου (όρια) δύναται να μετακινείται ικανός αριθμός 

μαθητών, ώστε να επιτυγχάνεται μια ισορροπημένη κατανομή του μαθητικού δυναμικού στα σχολεία, σύμφωνα 
με τα κριτήρια και τους περιορισμούς της κείμενης νομοθεσίας. 

 
37) 1Ο Νηπιαγωγείο Κρεμαστής Ρόδου (συστεγάζεται με το  2ο Νηπιαγωγείο Κρεμαστής και έχουν 
ενιαία σχολική περιφέρεια) 
     Η σχολική του περιφέρεια περιλαμβάνει τα γεωγραφικά όρια της Δημοτικής Κοινότητας Κρεμαστής. 

 
38) 2Ο Νηπιαγωγείο Κρεμαστής Ρόδου(συστεγάζεται με το  1ο Νηπιαγωγείο Κρεμαστής και έχουν 
ενιαία σχολική περιφέρεια) 
     Η σχολική του περιφέρεια περιλαμβάνει τα γεωγραφικά όρια της Δημοτικής Κοινότητας Κρεμαστής. 

 
 

ΔΗΜΟΣ ΚΩ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 
 

1) 1ο Δ.Σ. Πόλεως Κω 
    Η σχολική του περιφέρεια περιλαμβάνει τις παρακάτω οδούς-δρόμους-περιοχές και ότι περιλαμβάνεται μέσα 
στον κύκλο-πλαίσιο που σχηματίζουν οι παρακάτω οδοί-δρόμοι-περιοχές: 
Οδός Βουρίνας (στο ύψος του στρατοπέδου 295)-Γρηγορίου Ε΄ (αυτή η οδός χρησιμοποιείται ως όριο και το 
παραπάνω σχολείο δεν παίρνει παιδιά από την οδό αυτή)-Μακρυγιάννη (αυτή η οδός χρησιμοποιείται ως όριο και 
το παραπάνω σχολείο δεν παίρνει παιδιά από την οδό αυτή)-Μαρίνα Κω (χρησιμοποιείται ως όριο δεν έχει 
σπίτια)-Αρχιεπισκόπου Γερασίμου(αυτή η οδός χρησιμοποιείται ως όριο και το παραπάνω σχολείο δεν παίρνει 
παιδιά από την οδό αυτή)-Κολχίδος (δρόμος Δημοτικού Ανθόκηπου) (αυτή η οδός χρησιμοποιείται ως όριο και το 
παραπάνω σχολείο δεν παίρνει παιδιά από την οδό αυτή)-Οικισμός Κακού Πριναρίου-οδός Σμύρνης (αυτή η οδός 
χρησιμοποιείται ως όριο και το παραπάνω σχολείο δεν παίρνει παιδιά από την οδό αυτή)-οδός Περγάμου (αυτή η 
οδός χρησιμοποιείται ως όριο και το παραπάνω σχολείο δεν παίρνει παιδιά από την οδό αυτή)-Προέκταση 

Μητροπολίτου Ναθαναήλ-οδός Αγίου Νεκταρίου-οδός Βουρίνας (στο ύψος του στρατοπέδου 295). 

 
2) 2ο Δ.Σ. Πόλεως Κω 
    Η σχολική του περιφέρεια περιλαμβάνει τις παρακάτω οδούς-δρόμους-περιοχές και ότι περιλαμβάνεται μέσα 
στον κύκλο-πλαίσιο που σχηματίζουν οι παρακάτω οδοί-δρόμοι-περιοχές: 
Οδός Παμφύλων-Μανδηλαρά (αυτή η οδός χρησιμοποιείται ως όριο και το παραπάνω σχολείο δεν παίρνει παιδιά 
από την οδό αυτή)-Αβέρωφ (μονοί αριθμοί  ≥37 και ζυγοί αριθμοί ≥40)-Εθνικής Αντιστάσεως (μονοί αριθμοί  ≥57 
και ζυγοί αριθμοί  ≥64) μέχρι τη διασταύρωση με Παμφύλων. 
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3) 3ο Δ.Σ. Πόλεως Κω 
   Η σχολική του περιφέρεια περιλαμβάνει τις παρακάτω οδούς-δρόμους-περιοχές και ότι περιλαμβάνεται μέσα 
στον κύκλο-πλαίσιο που σχηματίζουν οι παρακάτω οδοί-δρόμοι-περιοχές: 

   Μανδηλαρά-Πίνδου-Μ. Αλεξάνδρου-Ακτή Κουντουριώτη. 

 
4) 4ο Δ.Σ. Πόλεως Κω 
   Η σχολική του περιφέρεια περιλαμβάνει τις παρακάτω οδούς-δρόμους-περιοχές και ότι περιλαμβάνεται μέσα 
στον κύκλο-πλαίσιο που σχηματίζουν οι παρακάτω οδοί-δρόμοι-περιοχές: 
     Οδός Παμφύλων (αυτή η οδός χρησιμοποιείται ως όριο και το παραπάνω σχολείο δεν παίρνει παιδιά από την 
οδό αυτή)-Μανδηλαρά (αυτή η οδός χρησιμοποιείται ως όριο και το παραπάνω σχολείο δεν παίρνει παιδιά από 
την οδό αυτή)-Κορυτσάς (αυτή η οδός χρησιμοποιείται ως όριο και το παραπάνω σχολείο δεν παίρνει παιδιά από 
την οδό αυτή)-Μητροπολίτη Ζαχαρία (αυτή η οδός χρησιμοποιείται ως όριο και το παραπάνω σχολείο δεν παίρνει 
παιδιά από την οδό αυτή)-Μητροπολίτου Αγαθοκλέους (αυτή η οδός χρησιμοποιείται ως όριο και το παραπάνω 
σχολείο δεν παίρνει παιδιά από την οδό αυτή)-Περιμετρικός σχεδίου πόλεως Λαγκάδα-Προέκταση Περιμετρικού 
σχεδίου πόλεως Λαγκάδα-Επαρχιακή οδός (μόνο η δεξιά πλευρά) μέχρι το 5οχιλιόμετρο (γεφύρι Μεσαριάς). 

 
5) 5ο Δ.Σ. Πόλεως Κω 
    Η σχολική του περιφέρεια περιλαμβάνει τις παρακάτω οδούς-δρόμους-περιοχές και ότι περιλαμβάνεται μέσα 
στον κύκλο-πλαίσιο που σχηματίζουν οι παρακάτω οδοί-δρόμοι-περιοχές: 
    Αρχιεπισκόπου Γερασίμου-Κολχίδος (δρόμος Δημοτικού Ανθόκηπου)-Από διασταύρωση Περγάμου και Σμύρνης-
Κώων Ολυμπιονικών-Καππαδοκίας-Οδησσού-Εφέσσου-Κυδωνίων-Περγάμου-Μιλήτου-Ικονίου-Οδ. Ελύτη-
Τενέδου-Γ. Παπανδρέου μέχρι τη διασταύρωση με Αρχιεπισκόπου Γερασίμου (Μαρίνα Κω). 
 

6) 6ο Δ.Σ. Πόλεως Κω 
Η σχολική του περιφέρεια περιλαμβάνει τις παρακάτω οδούς-δρόμους-περιοχές και ότι περιλαμβάνεται μέσα 
στον κύκλο-πλαίσιο που σχηματίζουν οι παρακάτω οδοί-δρόμοι-περιοχές: 
   Επαρχιακή οδός από 5ο χιλιόμετρο (γεφύρι Μεσαριάς) (παιδιά από αριστερή πλευρά)-Προέκταση Περιμετρικού 
σχεδίου πόλεως Λαγκάδα(αυτή η οδός χρησιμοποιείται ως όριο και το παραπάνω σχολείο δεν παίρνει παιδιά από 
την οδό αυτή)-Περιμετρικός σχεδίου πόλεως Λαγκάδα (αυτή η οδός χρησιμοποιείται ως όριο και το παραπάνω 
σχολείο δεν παίρνει παιδιά από την οδό αυτή)-Οικισμός  Πλατανίου-Περιοχή Λαγκάδας-οδός Βουρίνας (από 
ταβέρνα Αμπάβρη μέχρι το δάσος Παναγιά Τσουκαλαριά. 
 

7) 7ο Δ.Σ. Πόλεως Κω 
     Η σχολική του περιφέρεια περιλαμβάνει τις παρακάτω οδούς-δρόμους-περιοχές και ότι περιλαμβάνεται μέσα 
στον κύκλο-πλαίσιο που σχηματίζουν οι παρακάτω οδοί-δρόμοι-περιοχές: 
    Μαρίνα Κω (χρησιμοποιείται ως όριο δεν έχει σπίτια)-Γεωργίου Παπανδρέου-Πλατεία 25ης Μαρτίου-Βασιλέως 
Γεωργίου Β΄- Ακτή Μιαούλη-Λεωφόρος Φοινίκων-Ακτή Κουντουριώτη-Μ. Αλεξάνδρου-Πίνδου-Μανδηλαρά-Ιερού 
Λόχου-Κορυτσάς-Μητροπολίτου Ζαχαρία Β΄- Μητροπολίτη Αγαθαγγέλου-Θεοκρίτου (προέκταση)- Γρηγορίου Ε΄-
Μαρίνα Κω (χρησιμοποιείται ως όριο δεν έχει σπίτια). 

 
ΔΗΜΟΣ ΚΩ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 

 
1) 1ο Νηπιαγωγείο Πόλεως Κω 
    Η σχολική του περιφέρεια περιλαμβάνει, στη Δημοτική Κοινότητα Κω, τις παρακάτω οδούς-δρόμους-περιοχές 
και ότι περιλαμβάνεται μέσα στον κύκλο-πλαίσιο που σχηματίζουν οι παρακάτω οδοί-δρόμοι-περιοχές:  
Από Αρίστωνος και Μ.Ασίας (μέχρι το γεφυράκι). Από Παπαναστασίου (ύψος Αρίστωνος μέχρι Αρχιεπισκόπου 
Γερασίμου).Μακρυγιάννη (αυτή η οδός χρησιμοποιείται ως όριο και το παραπάνω νηπιαγωγείο δεν παίρνει 
παιδιά από την οδό αυτή) μέχρι Χαρμύλου (αυτή η οδός χρησιμοποιείται ως όριο και το παραπάνω νηπιαγωγείο 
δεν παίρνει παιδιά από την οδό αυτή). Οικισμός Κακού Πριναρίου μέχρι οδό Στ.Περρή (προέκταση Αν. 
Καραναστάση). 

 
2) 2ο Νηπιαγωγείο Πόλεως Κω 
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  Η σχολική του περιφέρεια περιλαμβάνει, στη Δημοτική Κοινότητα Κω, τις παρακάτω οδούς-δρόμους-περιοχές 
και ότι περιλαμβάνεται μέσα στον κύκλο-πλαίσιο που σχηματίζουν οι παρακάτω οδοί-δρόμοι-περιοχές:  
Περιοχή Λαγκάδα μέχρι τον περιφεριακό Στ. Καζαντζίδη. Από Στ. Καζαντζίδη και κάτω (προς κέντρο).. 

 
3) 3ο Νηπιαγωγείο Πόλεως Κω 
    Η σχολική του περιφέρεια περιλαμβάνει, στη Δημοτική Κοινότητα Κω, τις παρακάτω οδούς-δρόμους-περιοχές 
και ότι περιλαμβάνεται μέσα στον κύκλο-πλαίσιο που σχηματίζουν οι παρακάτω οδοί-δρόμοι-περιοχές:  
Παπαναστασίου μέχρι Αρίστωνος (αυτή η οδός χρησιμοποιείται ως όριο και το παραπάνω νηπιαγωγείο δεν 
παίρνει παιδιά από την οδό αυτή)- Μ.Ναθαναήλ(αυτή η οδός χρησιμοποιείται ως όριο και το παραπάνω 
νηπιαγωγείο δεν παίρνει παιδιά από την οδό αυτή)- Αρτεμισίας μέχρι Αρχιεπισκόπου Γερασίμου(αυτή η οδός 
χρησιμοποιείται ως όριο και το παραπάνω νηπιαγωγείο δεν παίρνει παιδιά από την οδό αυτή)-Β. Γεωργίου. 
Γρηγορίου Ε (όλη), Μακρυγιάννη μέχρι Αρχιεπισκόπου Γερασίμου (αυτή η οδός χρησιμοποιείται ως όριο και το 
παραπάνω νηπιαγωγείο δεν παίρνει παιδιά από την οδό αυτή). Μ.Αλεξάνδρου (από τα φανάρια-παιδότοπος 
Friends- και κάτω. 

 
4) 4ο Νηπιαγωγείο Πόλεως Κω 
    Η σχολική του περιφέρεια περιλαμβάνει, στη Δημοτική Κοινότητα Κω,  τις παρακάτω οδούς-δρόμους-περιοχές 
και ότι περιλαμβάνεται μέσα στον κύκλο-πλαίσιο που σχηματίζουν οι παρακάτω οδοί-δρόμοι-περιοχές:  
Ακτή Κουντουριώτη- Μεγ. Αλεξάνδρου- Πίνδου –Μανδηλαρά-Αβέρωφ (μονοί 37 και ζυγοί >40- Ακτή 
Κουντουριώτη 
 

5) 5ο Νηπιαγωγείο Πόλεως Κω 
   Η σχολική του περιφέρεια περιλαμβάνει, στη Δημοτική Κοινότητα Κω, τις παρακάτω οδούς-δρόμους-περιοχές 
και ότι περιλαμβάνεται μέσα στον κύκλο-πλαίσιο που σχηματίζουν οι παρακάτω οδοί-δρόμοι-περιοχές: 
Αρχιεπισκόπου Γερασίμου (όλη)- Γ.Παπανδρέου-Μ.Ασίας (από το γεφυράκι). Από Άγιο Νεκτάριο και πάνω-
Μ.Ναθαναήλ και αριστερά.  (Περιοχές Παραδείσι, Ηρακλής, Άγιοι Πάντες, Άγιος Στυλιανός, Ψαλίδι, Άγιος Φωκάς).  

6) 6ο Νηπιαγωγείο Πόλεως Κω 
    Η σχολική του περιφέρεια περιλαμβάνει, στη Δημοτική Κοινότητα Κω, τις παρακάτω οδούς-δρόμους-περιοχές 
και ότι περιλαμβάνεται μέσα στον κύκλο-πλαίσιο που σχηματίζουν οι παρακάτω οδοί-δρόμοι-περιοχές:  
Παμφύλων (όλη)- Μανδηλαρά (αυτή η οδός χρησιμοποιείται ως όριο και το παραπάνω νηπιαγωγείο δεν παίρνει 
παιδιά από την οδό αυτή) - Αβέρωφ μονοί >37 και ζυγοί >40- εθνικής Αντιστάσεως μονοί >57 και ζυγοί >64 μέχρι 
τη διασταύρωση Παμφύλων- Ακτη Ζουρούδη -όλη η περιοχή της Λάμπης μέχρι τα όρια Ζηπαρίου παραλιακώς 
(ιππικός όμιλος Κω) . 
 

7) 7ο Νηπιαγωγείο Πόλεως Κω 
   Η σχολική του περιφέρεια περιλαμβάνει, στη Δημοτική Κοινότητα Κω, τις παρακάτω οδούς-δρόμους-περιοχές 
και ότι περιλαμβάνεται μέσα στον κύκλο-πλαίσιο που σχηματίζουν οι παρακάτω οδοί-δρόμοι-περιοχές: 
 Βερενίκης-Πτολεμαίων-Κεράμου-Μαραθωνομάχων-Πανάκειας-Αγίου Βασιλείου-οικισμός Πλατανίου –Βουρίνας 
(αυτή η οδός χρησιμοποιείται ως όριο και το παραπάνω νηπιαγωγείο δεν παίρνει παιδιά από την οδό αυτή). 
 

8) 8ο Νηπιαγωγείο Πόλεως Κω 
   Η σχολική του περιφέρεια περιλαμβάνει, στη Δημοτική Κοινότητα Κω, τις παρακάτω οδούς-δρόμους-περιοχές 
και ότι περιλαμβάνεται μέσα στον κύκλο-πλαίσιο που σχηματίζουν οι παρακάτω οδοί-δρόμοι-
περιοχές:Μ.Ναθαναήλ (η δεξιά πλευρα του δρόμου μέχρι το μοναστήρι)-Βουρίνας (και τα ΣΟΑ της Τσουκαλαριάς)-
περιφερειακός Στ. Καζαντζίδη-επαρχιακός από Πειραιώς μέχρι τα φανάρια. 
 

9) 1ο Νηπιαγωγείο Αντιμάχειας Κω (βρίσκεται στον ίδιο χώρο με το 2ο Νηπιαγωγείο Αντιμάχειας και 
έχουν ενιαία σχολική περιφέρεια) 
Η σχολική του περιφέρεια περιλαμβάνει τη  γεωγραφική περιοχή της Δημοτικής Κοινότητα Αντιμάχειας, η οποία 
περιέχει το χωριό Αντιμάχεια και  τον  Οικισμού  Μαστιχαρίου. 
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10) 2ο Νηπιαγωγείο Αντιμάχειας Κω (βρίσκεται στον ίδιο χώρο με το 1ο Νηπιαγωγείο Αντιμάχειας και 
έχουν ενιαία σχολική περιφέρεια) 
Η σχολική του περιφέρεια περιλαμβάνει τη  γεωγραφική περιοχή της Δημοτικής Κοινότητα Αντιμάχειας, η οποία 
περιέχει το χωριό Αντιμάχεια και  τον  Οικισμού  Μαστιχαρίου. 

 
11) 1ο Νηπιαγωγείο Ζηπαρίου Κω 
     Η σχολική του περιφέρεια περιλαμβάνει: 
  Όλη τη δεξιά πλευρά από το από το 6ο χλμ της Επαρχιακής οδού Κω - Κεφάλου έως τη διασταύρωση της 
επαρχιακής οδού Τιγκακίου,  συμπεριλαμβανομένου και του ομώνυμου οικισμού.  
Περιλαμβάνονται δηλαδή: το μεγαλύτερο μέρος του Ζηπαρίου, το Τιγκάκι και όλη η παραλιακή ζώνη ανάμεσα σε 
αυτό το μήκος της  επαρχιακής οδού. 
Τα όρια του 1ου και του 2ου νηπιαγωγείου Ζηπαρίου τα διαχωρίζει η επαρχιακή οδός Κω - Κεφάλου. 
  

12) 2ο Νηπιαγωγείο Ζηπαρίου Κω 
   Τα όρια της σχολικής περιφέρειας του 2ου Νηπιαγωγείου Ζηπαρίου Κω ξεκινούν από το 5ο χλμ. της 

Επαρχιακής Οδού Κω – Κεφάλου (ρέμα –γεφύρι Μεσσαριάς) μέχρι και  το 9ο χλμ. της παραπάνω Οδού (Νυφικά 
Γιακαλή). Όσοι δρόμοι και οικισμοί ανήκουν  στην αριστερή πλευρά του δρόμου ερχόμενοι από την πόλη και όσοι 

ανήκουν στη δεξιά ερχόμενη από το Πυλί θα ανήκουν στο 2ο Νηπιαγωγείο Ζηπαρίου. 

  Τα όρια του 1ου και του 2ου νηπιαγωγείου Ζηπαρίου τα διαχωρίζει η επαρχιακή οδός Κω - Κεφάλου. 
     
13) 1ο Νηπιαγωγείο Καρδάμαινας Κω (συστεγάζεται με το 2ο Νηπιαγωγείο Καρδάμαινας και έχουν 
ενιαία σχολική περιφέρεια) 
     Η σχολική του περιφέρεια περιλαμβάνει τη  γεωγραφική περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας  Καρδάμαινας. 

  
14) 2ο Νηπιαγωγείο Καρδάμαινας  Κω (συστεγάζεται με το 1ο Νηπιαγωγείο Καρδάμαινας και έχουν 
ενιαία σχολική περιφέρεια) 
       Η σχολική του περιφέρεια περιλαμβάνει τη  γεωγραφική περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας  Καρδάμαινας. 

 
15) 1ο Νηπιαγωγείο Κεφάλου Κω (συστεγάζεται με το 2ο Νηπιαγωγείο Κεφάλου και έχουν ενιαία 
σχολική περιφέρεια) 
      Η σχολική του περιφέρεια περιλαμβάνει τη  γεωγραφική περιοχή της Δημοτικής Κοινότητα Κεφάλου, η οποία 
περιέχει το χωριό Κέφαλος  και  τους  Οικισμούς Καμάρι, Κάμπος, Όνια. 

 
16) 2ο Νηπιαγωγείο Κεφάλου Κω (συστεγάζεται με το 1ο Νηπιαγωγείο Κεφάλου και έχουν ενιαία 
σχολική περιφέρεια) 
     Η σχολική του περιφέρεια περιλαμβάνει τη  γεωγραφική περιοχή της Δημοτικής Κοινότητα Κεφάλου, η οποία 
περιέχει το χωριό Κέφαλος  και  τους  Οικισμούς Καμάρι, Κάμπος, Όνια. 

 
17) 1ο Νηπιαγωγείο Πυλίου Κω  
      Η σχολική του περιφέρεια περιλαμβάνει τη  γεωγραφική περιοχή της Δημοτικής Κοινότητα Πυλίου, η οποία 
εκτείνεται από την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου και πάνω. 

 
18) 2ο Νηπιαγωγείο Πυλίου Κω  

Η σχολική του περιφέρεια περιλαμβάνει τη  γεωγραφική περιοχή της Δημοτικής Κοινότητα Πυλίου, η οποία 
εκτείνεται από το Λινοπότι (νυφικά Γιακαλή) μέχρι την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου και τον  οικισμό Μαρμάρι. 

 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 

 
1) 1Ο Δ.Σ. Πόλεως Καλύμνου 

      Η σχολική περιφέρεια του 1ου Δημ Σχολ. Πόλεως Καλύμνου έχει ως εξής: Ξεκινώντας από τη νότια πύλη του 
Αγίου Μάμμα φτάνουμε στην πλατεία του Αγίου Μάμμα, κατεβαίνουμε τον παράδρομο δεξιά, ο οποίος οδηγεί 
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στη γωνία του Εμπορικού Επιμελητηρίου. Από το Επιμελητήριο προχωράμε δεξιά απέναντι προς τον Άγιο 
Θεολόγο, κατεβαίνουμε τον δρόμο έως την πλατεία έξω από το 3ο Δημοτικό Σχολείο και στη γωνία στρίβουμε 
αριστερά (στο κατάστημα του κ. Βάλλα). Αμέσως δεξιά στο στενό δρομάκι που οδηγεί απέναντι από το 
κατάστημα του κ. Ασωνίτη. Συνεχίζουμε προς την πλατεία (Εθνική Τράπεζα) και στη συνέχεια κατευθυνόμαστε 
αριστερά στην παραλιακή έως το Δημαρχείο όπου στρίβουμε αριστερά. Ανεβαίνουμε τον κεντρικό εμπορικό 
δρόμο και στρίβουμε δεξιά στον δρόμο που βρίσκεται το πρώην φροντιστήριο Σγουρομάλλη. Κατευθυνόμαστε 
προς το πρώην ιατρείο Ξυπολιτά, συνεχίζουμε προς τον φούρνο Μακρυνάκη και στη συνέχεια προχωράμε προς 
τη «Βίλλα Θεμελίνα». Όλες οι περιοχές που βρίσκονται αριστερά όλης αυτής της διαδρομής ανήκουν στο 1ο Δημ. 
Σχολείο Πόλεως Καλύμνου. 

 
2) 2Ο Δ.Σ. Πόλεως Καλύμνου 

    Η σχολική περιφέρεια του 2ου Δημ Σχολ. Πόλεως Καλύμνου έχει ως εξής: Όσες κατοικίες υπάρχουν από την 
περιοχή Χαλή έως την περιοχή Λαφάσι. Η περιοχή Λαφάσι. Από την περιοχή Λαφάσι ακολουθούμε τον 
παραλιακό δρόμο έως το Δημαρχείο Καλύμνου. Στρίβουμε δεξιά, ανεβαίνουμε τον κεντρικό εμπορικό δρόμο και 
στρίβουμε δεξιά στον δρόμο που βρίσκεται το πρώην φροντιστήριο Σγουρομάλλη. Κατευθυνόμαστε προς το 
πρώην ιατρείο Ξυπολιτά, συνεχίζουμε προς τον φούρνο Μακρυνάκη και στη συνέχεια προχωράμε προς τη 
«Βίλλα Θεμελίνα». Όλες οι περιοχές που βρίσκονται δεξιά όλης αυτής της διαδρομής ανήκουν στο 2ο Δημ. 
Σχολείο Πόλεως Καλύμνου. 

   
 
3) 3Ο Δ.Σ. Πόλεως Καλύμνου 

     Η σχολική περιφέρεια του 3ου Δημ. Σχολ. Καλύμνου έχει ως εξής: 
Απ’ τον ναό του Αγίου Θεολόγου μπαίνουμε δεξιά. Όλη η περιοχή αριστερά του δρόμου της Χώνης ως τη σκάλα 
Βαγιανού (τη δεξιά πλευρά της) ανήκει στο 3ο Δημ. Σχολείο. 
Απ’ τον Άγιο Θεολόγο κατεβαίνουμε τον δρόμο προς το 3ο Δημ. Σχολείο.   Στην πλατεία έξω από το 3ο Δημοτικό 
σχολείο και στη γωνία στρίβουμε αριστερά (στο κατάστημα του κ. Βάλλα). Αμέσως δεξιά στο στενό δρομάκι που 
οδηγεί απέναντι από το κατάστημα του κ. Ασωνίτη. Συνεχίζουμε προς την πλατεία (Εθνική Τράπεζα) και στη 
συνέχεια κατευθυνόμαστε δεξιά στην παραλιακή έως και την περιοχή Θέρμα. Όλες οι περιοχές που βρίσκονται 
δεξιά όλης αυτής της διαδρομής ανήκουν στο 3ο Δημ. Σχολείο Καλύμνου, όπως επίσης οι περιοχές Βοθύνοι και 
Βλυχάδια. 

 
4) 5Ο Δ.Σ. Πόλεως Καλύμνου 

    Η σχολική περιφέρεια του 5ου Δημ. Σχολ. Καλύμνου έχει ως εξής:  
Ξεκινώντας από τη νότια πύλη του Αγίου Μάμμα φτάνουμε στην πλατεία του Αγίου Μάμμα, κατεβαίνουμε τον 
παράδρομο δεξιά, ο οποίος βγαίνει στη γωνία του Εμπορικού Επιμελητηρίου. Από το Επιμελητήριο προχωράμε 
δεξιά απέναντι προς την πλατεία του  Αγίου Θεολόγου και τον Ιερό Ναό του Αγίου Θεολόγου. Απ’ τον ναό του 
Αγίου Θεολόγου μπαίνουμε δεξιά. Ακολουθούμε το δρόμο της Χώνης ως τη σκάλα Βαγιανού (τη δεξιά πλευρά 
της). Παίρνουμε τον περιφερειακό δρόμο από τη σκάλα του Βαγιανού μέχρι τα Γραφεία της Ιεράς Μητρόπολης 
(πρώην Ορφανοτροφείο Θηλέων), ακολουθούμε τη νοητή ευθεία έως την οικία Σούνιου και από εκεί 
ακολουθούμε την άνοδο μέχρι λίγο πριν από την πλατεία της Καλυμνιάς (οικία Κεφαλιανού). Από το σημείο αυτό 
προχωράμε προς το Νοσοκομείο Καλύμνου, φτάνουμε  στην πίσω πόρτα του Νοσοκομείου και συνεχίζουμε στον  
κεντρικό δρόμο της περιοχής Φλασκάς, μέχρι τη γωνία του συνεργείου αυτοκινήτων Τρικοίλη. Στρίβουμε δεξιά 
και φτάνουμε έως τον  Άγιο Νικήτα και τον Άγιο Ισίδωρο. Όλες οι περιοχές που βρίσκονται δεξιά όλης αυτής της 

διαδρομής ανήκουν στο 5ο Δημ. Σχολείο Καλύμνου. 
5) 6Ο Δ.Σ. Πόλεως Καλύμνου 

Η σχολική περιφέρεια του 6ου Δημ. Σχολ. Καλύμνου έχει ως εξής: 
Με αφετηρία το ανθοπωλείο του Μαστόρου στην περιοχή Ποταμοί ακολουθούμε μια νοητή γραμμή στην 
απέναντι πλευρά του δρόμου, περνάμε στην πλαγιά πάνω από το κατάστημα με τα κινέζικα και κατεβαίνουμε 
αριστερά- δεξιά μέχρι το σχολείο και το πρατήριο άρτου του κ.Μαργαρίτη (πλατεία Καλυμνιάς).  
Στη συνέχεια κινούμαστε στον παράπλευρο δρόμο των Ποταμών-αριστερά από του κ. Μαστόρου, περνάμε το 
ΕΠΑΛ Καλύμνου και φτάνουμε στην έξοδο προς τον κεντρικό δρόμο (πρατήριο Ανάση). Περνάμε απέναντι στο 
ανθοπωλείο Κουκουβά και στρίβουμε ακριβώς στο δρομάκι που μας οδηγεί στο κατάστημα ειδών υγιεινής 
Κούμπα. Συνεχίζουμε ανεβαίνοντας και σε απόσταση 10-15 μέτρων στρίβουμε δεξιά και στη συνέχεια βγαίνουμε 

ΑΔΑ: ΩΤΥΟ46ΜΤΛΗ-ΣΗΙ



στον κεντρικό δρόμο της ανόδου προς το Δημοτικό Στάδιο.  Στο σημείο αυτό βρισκόμαστε ακριβώς πριν το 
κατάστημα υδραυλικών Τόλιου. Εδώ χαράζοντας πάλι μια νοητή γραμμή συμπεριλαμβάνουμε όλες τις κατοικίες 
που υπάρχουν απέναντι στη βουνοπλαγιά και προς τα δεξιά και κάτω. Όλες οι περιοχές που βρίσκονται δεξιά 
αυτής της διαδρομής ανήκουν στο 6ο Δημ. Σχολ. Πόλεως Καλύμνου. 
  Ξεκινώντας από τον Άγιο Ισίδωρο κατεβαίνουμε το δρόμο ευθεία κάτω, περνάμε τον Άγιο Νικήτα και φθάνουμε 
στο συνεργείο αυτοκινήτων Τρικοίλη. Στρίβουμε αριστερά και κατεβαίνουμε τον δρόμο πίσω από το 
Νοσοκομείο. Φθάνουμε στο σημείο που υπάρχει το αυτόματο μηχάνημα νερού. Ξεκινώντας από το μηχάνημα 
νερού και παίρνοντας μια νοητή γραμμή πίσω και δεξιά από αυτό φθάνουμε στο 1ο ΓΕΛ. Από εκεί στρίβουμε 
προς το Νοσοκομείο και από εκεί ακολουθούμε τη νοητή τεθλασμένη γραμμή που περνάει από την οικία 
Κεφαλιανού, την οικία Σούνιου, το κινέζικο κατάστημα   και τα Γραφεία της Μητρόπολης (πρώην 
Ορφανοτροφείο Θηλέων). Όλες οι περιοχές που βρίσκονται δεξιά της διαδρομής αυτής ανήκουν στο 6ο 
Δημοτικό Σχολείο. 

 
6) 1Ο Δ.Σ. Χώρας Καλύμνου 
    Η σχολική του περιφέρεια περιλαμβάνει τους παρακάτω δρόμους-περιοχές: 
 Από συνεργείο αυτοκινήτων Χούλη με κάθετη από τον κεντρικό δρόμο ευθεία νοητή γραμμή προς το βουνό,  
(μόνο η δεξιά πλευρά) - δρόμος από ανθοπωλείο Μαστόρου προς ΕΠΑΛ (μόνο η αριστερή πλευρά) - πρατήριο 
άρτου Ανάση (μόνο η αριστερή πλευρά) - δρομίσκος από ανθοπωλείο Κουκουβά προς έκθεση ειδών υγιεινής 
Κούμπα,  (μόνο η αριστερή πλευρά) - στροφή αριστερά και έπειτα δρομίσκος δεξιά προς δρόμο Φλασκά, (μόνο η 
αριστερή πλευρά) - ευθεία κάθετη σε σχέση με το δρόμο Φλασκά νοητή γραμμή προς το βουνό (μόνο η αριστερή 
πλευρά)- δρομίσκος από δημοτικές βρύσες προς περιοχή Ρότσο, (μόνο η αριστερή πλευρά) - δρομίσκος προς 
Πολεοδομία (μόνο η δεξιά πλευρά) – στροφή αριστερά στον κεντρικό δρόμο προς πλατεία ταξί Χώρας (μόνο η 
δεξιά πλευρά) - δρομίσκος προς οικία Κουντούρη Ιωάννη, (μόνο η δεξιά πλευρά) - στροφή δεξιά προς πλατεία 
Σκάφης, (μόνο η δεξιά πλευρά) - στροφή αριστερά στον δρόμο προς Λαγκά, (μόνο η δεξιά πλευρά). 

7) 2Ο Δ.Σ. Χώρας Καλύμνου 
    Η σχολική του περιφέρεια περιλαμβάνει τους παρακάτω δρόμους-περιοχές: 
   Δρομίσκος από δημοτικές βρύσες προς περιοχή Ρότσο, (μόνο η δεξιά πλευρά) - δρομίσκος προς Πολεοδομία 
(μόνο η αριστερή πλευρά) – στροφή αριστερά στον κεντρικό δρόμο προς πλατεία ταξί Χώρας (μόνο η αριστερή 
πλευρά) - δρομίσκος προς οικία Κουντούρη Ιωάννη, (μόνο η αριστερή πλευρά) - στροφή δεξιά προς πλατεία 
Σκάφης, (μόνο η αριστερή πλευρά) - στροφή αριστερά στον δρόμο προς Λαγκά, (μόνο η αριστερή πλευρά).   

   
8)  Δ.Σ. Άργους Καλύμνου 
    Η σχολική του περιφέρεια περιλαμβάνει τον οικισμό Άργους Καλύμνου.  

 
9)  Δ.Σ. Βαθέος Καλύμνου 
    Η σχολική του περιφέρεια περιλαμβάνει τον οικισμό Βαθέος Καλύμνου. 

 
10)  Δ.Σ. Πανόρμου Καλύμνου 
      Η σχολική του περιφέρεια περιλαμβάνει τον οικισμό Πανόρμου Καλύμνου και συγκεκριμένα τις περιοχές  
Εμποριός , Σκάλια ,Μασούρι ,Μυρτιές ,Καντούνι, Αργινώντα και Πάνορμος ως τα Πηγάδια  στο ύψος του Χριστού 
της Ιερουσαλήμ. 
 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ  
 

1) 1Ο Νηπιαγωγείο Πόλεως Καλύμνου 
        Η σχολική του περιφέρεια ορίζεται ως εξής: 
    Στο 1ο νηπιαγωγείο πόλης Καλύμνου ανήκουν οι ενορίες Καλαμιώτισσας, Αγίου Μάμμαντος (από το 
νεκροταφείο και προς το λιμάνι), ένα μέρος της ενορίας του Χριστού και συγκεκριμένα από το ναυτικό μουσείο, η 
αριστερή πλευρά της  ανόδου του εμπορικού δρόμου ως το Εμπορικό Επιμελητήριο, στρίβει  αριστερά συναντά το 
δρόμο της καθόδου κοντά στην εκκλησία του Αγίου Θεολόγου και συνεχίζει στην κάθοδο μέχρι και το λιμάνι στην 
εθνική τράπεζα, όπου εκεί αριστερά βρίσκει την πλατειά του Χριστού  και το ναυτικό μουσείο. Ακόμα  όλη η 
αριστερή πλευρά του δρόμου που ξεκινά από το κατάστημα με τα παραδοσιακά προϊόντα (που βρίσκεται στον 
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εμπορικό δρόμο), περνάει από τον  Άη Γιώργη, συνεχίζει ευθεία στο δρόμο που βρίσκεται το Αρχαιολογικό 
Μουσείο και όλο ευθεία προς το βουνό, μόνο η αριστερή πλευρά. 

 
2) 2Ο Νηπιαγωγείο Πόλεως Καλύμνου 
    Τα όρια του 2ου Νηπιαγωγείου Πόλεως Καλύμνου εκτείνονται  από τα όρια του 4ου και 6ου Ν/Γ Πόλεως και 
κάτω. Πιο συγκεκριμένα:  
α) Από τον ιερό Ναό του Αγίου Θεολόγου και τις εργατικές κατοικίες εως  και τις ενορίες του Αγίου Βασιλείου και 
του  Αγίου Νικολάου. 
β)Από την περιοχή του Αγίου Βασιλείου έως και το λιμάνι στο ύψος της Εθνικής τράπεζας. 
γ)Ακόμη περιλαμβάνει τις περιοχές Βλυχάδια και Βοθύνους. 

 
3) 3Ο Νηπιαγωγείο Πόλεως Καλύμνου 
   Η σχολική του περιφέρεια ορίζεται ως εξής: 
   Στο 3ο Νηπιαγωγείο Πόλεως Καλύμνου ανήκει η περιοχή που ξεκινά από το Δημαρχείο ,η δεξιά πλευρά του 
εμπορικού δρόμου μέχρι το κατάστημα με τα παραδοσιακά προϊόντα, στρίβει αριστερά προς το δρόμο του Άη 
Γιώργη ,την δεξιά μόνο πλευρά του δρόμου, συνεχίζει ευθεία στο δρόμο που βρίσκεται το Αρχαιολογικό Μουσείο 
και όλο ευθεία προς το βουνό, μόνο η δεξιά πλευρά. 
Με αρχή πάλι το Δημαρχείο συνεχίζει από την παραλιακή ζώνη μέχρι το ζαχαροπλαστείο του Μιχαλαρά, 
προχωράει στο στενό ,στρίβει δεξιά στις Πατίθριες και όλο ευθεία μέχρι την ανηφόρα του Μαρασιού της 
Υπαπαντής. Από το τέρμα της ανηφόρας ευθεία προς το βουνό  την αριστερή πλευρά της περιοχής. 

 
4) 4Ο Νηπιαγωγείο Πόλεως Καλύμνου (συστεγάζεται με το 6ο Νηπιαγωγείο Πόλεως Καλύμνου και 
έχουν ενιαία σχολική περιφέρεια) 
    Η σχολική του περιφέρεια ορίζεται ως εξής: 
   Από αριστερά ξεκινώντας από την περιοχή του Φλασκά, τα όρια του 4ου και 6ου Νηπιαγωγείου είναι ο δρόμος 
που οδηγεί στο λατομείο του Γαλουζή. Συνεχίζουν στο δρόμο που περνάει πίσω από το Βουβάλειο Νοσοκομείο 
και το 1ο Λύκειο Καλύμνου. Κατεβαίνοντας  βγαίνουμε στην άνοδο του δρόμου της Καλυμνιάς. Λίγο πριν τις 
σκάλες του Αγίου Κυρηκού και ως τον περιφερειακό είναι τα αριστερά όρια.   
   Από δεξιά τα όρια ξεκινούν πίσω από το νεκροταφείο του Αγίου Μάμμαντος και κατεβαίνουν ως την πλατεία του 
Αγίου Μάμμαντος. Συνεχίζουν στο δρομάκι που οδηγεί στον κεντρικό δρόμο Καλύμνου και τον δρόμο του 
Επιμελητηρίου προς τα κάτω. Ανεβαίνουν ως την παλιά σχολή οδηγών (Τσικούρη) και κατεβαίνουν τον δρόμο έως 
την εκκλησία του Αγίου Θεολόγου.  
Τα όρια συνεχίζονται στο δρομάκι πίσω από τον Ναό του Άγιου Θεολόγου που ογηγούν στην Χώνη και φτάνουν, 
όπως βλέπουμε τον χάρτη, στα όρια του δάσους του Αγίου Στυλιανού και λίγο μετά την οικία Χαλίκου.   

 
5) 5Ο Νηπιαγωγείο Πόλεως Καλύμνου 
    Η σχολική του περιφέρεια ορίζεται ως εξής: 
  Στο  5ο 2/Θ Νηπιαγωγείο  Πόλεως Καλύμνου ανήκει όλη  η περιοχή του Λαφασίου  του  Αγίου Στεφάνου και ένα 
μέρος της Υπαπαντής μέχρι το ζαχαροπλαστείο του Μιχαλαρά ,η δεξιά πλευρά του στενού που βγάζει στις 
Πατήθριες ,στρίβει δεξιά όλο ευθεία μέχρι την ανηφόρα του Μαρασιού της Υπαπαντής. Από το τέρμα της 
ανηφόρας ευθεία προς το βουνό  την δεξιά πλευρά της περιοχής. 

 
6) 6Ο Νηπιαγωγείο Πόλεως Καλύμνου (συστεγάζεται με το 4ο Νηπιαγωγείο Πόλεως Καλύμνου και 
έχουν ενιαία σχολική περιφέρεια) 
     Η σχολική του περιφέρεια  ορίζεται ως εξής: 
   Από αριστερά ξεκινώντας από την περιοχή του Φλασκά, τα όρια του 4ου και 6ου Νηπιαγωγείου είναι ο δρόμος 
που οδηγεί στο λατομείο του Γαλουζή. Συνεχίζουν στο δρόμο που περνάει πίσω από το Βουβάλειο Νοσοκομείο 
και το 1ο Λύκειο Καλύμνου. Κατεβαίνοντας  βγαίνουμε στην άνοδο του δρόμου της Καλυμνιάς. Λίγο πριν τις 
σκάλες του Αγίου Κυρηκού και ως τον περιφερειακό είναι τα αριστερά όρια.   
   Από δεξιά τα όρια ξεκινούν πίσω από το νεκροταφείο του Αγίου Μάμμαντος και κατεβαίνουν ως την πλατεία του 
Αγίου Μάμμαντος. Συνεχίζουν στο δρομάκι που οδηγεί στον κεντρικό δρόμο Καλύμνου και τον δρόμο του 
Επιμελητηρίου προς τα κάτω. Ανεβαίνουν ως την παλιά σχολή οδηγών (Τσικούρη) και κατεβαίνουν τον δρόμο έως 
την εκκλησία του Αγίου Θεολόγου.  
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Τα όρια συνεχίζονται στο δρομάκι πίσω από τον Ναό του Άγιου Θεολόγου που ογηγούν στην Χώνη και φτάνουν, 
όπως βλέπουμε τον χάρτη, στα όρια του δάσους του Αγίου Στυλιανού και λίγο μετά την οικία Χαλίκου. 

 
7) 7Ο Νηπιαγωγείο Πόλεως Καλύμνου 
    Η σχολική του περιφέρεια ορίζεται ως εξής: 
  Στο  7ο 2/Θ Νηπιαγωγείο  Πόλεως Καλύμνου ανήκει η περιοχή που ξεκινά από τον σταύλο του Ζεμπιλλά δίπλα 
στην έκθεση ειδών υγιεινής του ΄΄Κούμπα΄΄ ως το 1ο Γυμνάσιο Κάλύμνου. Κατεβαίνει την κάθοδο προς Καλυμνιά 
και ευθεία προς τη διασταύρωση στο ύψος του Αγίου Κυρηκού και την άνοδο προς το Μανειάειο. 
Περνάει από την Καλυμνιά και ανεβαίνει ως το ορφανοτροφείο Θηλέων και το σιδηρουργείο του Μουζουράκη. 
Ακόμα ορίζεται όλη η περιοχή του Αγίου Αθανασίου ,ανεβαίνει το δρόμο μέχρι το ανθοπωλείο Μαστόρου, στρίβει 
δεξιά προς το δρόμο του  ΕΠΑΛ  και βγαίνει στον κεντρικό δρόμο στο ανθοπωλείο Κουκουβά. 

 
8) 8Ο Νηπιαγωγείο Πόλεως Καλύμνου 
    Η σχολική του περιφέρεια ορίζεται ως εξής: 
   Στο  8ο 2/Θ Νηπιαγωγείο  Πόλεως Καλύμνου ανήκει όλη η περιοχή Φλασκάς. Συγκεκριμένα ορίζεται ο δρόμος 
της Αγίας Βαρβάρας όλο το βουνό μέχρι το κτηνιατρείο, κατεβαίνει κάτω και στρίβει στη γωνία Ζεμπιλλά. 
Προχωρά μέχρι το στενό του 1ου Γυμνασίου και ανεβαίνει πάνω . 

 
9) 1Ο Νηπιαγωγείο Χώρας Καλύμνου 
    Η σχολική του περιφέρεια ορίζεται ως εξής: 
   Στο 1ο 2/Θ Νηπιαγωγείο Χώρας Καλύμνου ανήκει η περιοχή από την πλατεία Σκάφης ανεβαίνει προς την Λαγκά 
,η δεξιά πλευρά του δρόμου, και όλη η περιοχή του Προδρόμου που εκτείνεται μέχρι τον πίσω δρόμο του 
γηπέδου ως το κτηνιατρείο ,αριστερά και δεξιά πλευρά του δρόμου , και ευθεία προς το ανθοπωλείο της  κας  
Κουκουβάς και όλη η περιοχή που περικλείεται από αυτούς τους δρόμους.  
Επίσης η περιοχή από την Πολεοδομία ως τον κεντρικό δρόμο ,στο φούρνο του κ.Ανάση  ανεβαίνει προς το ΕΠΑΛ  
η δεξιά πλευρά ως το κατάστημα επίπλων του κυρίου Καλαθιανάκη. 

 
10) 2Ο Νηπιαγωγείο Χώρας Καλύμνου 
      Η σχολική του περιφέρεια ορίζεται ως εξής: 
    Στο 2ο Νηπιαγωγείο Χώρας Καλύμνου ανήκει δρόμος που ξεκινά από την πλατεία της Λαγκάς κατεβαίνει στη 
Σκάφη ,φτάνει μέχρι την Πολεοδομία και από κει στο νερό ,στο Ρότσο. Ακόμα με αρχή την πλατεία της  Λαγκάς  
προχωράει πίσω από το 2ο Δημοτικό Σχολείο Χώρας και συνεχίζει προς την περιοχή της Γέφυρας –Ταξιάρχη- 
Λιμνιώτισσα,  αριστερά του δρόμου. 
 

11) 3Ο Νηπιαγωγείο Χώρας Καλύμνου 
      Η σχολική του περιφέρεια ορίζεται ως εξής: 
    Στο 3ο Νηπιαγωγείο Χώρας Καλύμνου ανήκει η περιοχή αριστερά από την πλατεία της Λαγκάς ως τη 
διασταύρωση στην Παναγιά του Χωριού, ο δρόμος πίσω από το ιερό της εκκλησίας ,η δεξιά μεριά κατά μήκος του 
δρόμου,και συνεχίζει μέχρι τη Γέφυρα. Εκεί ενώνεται με τον κεντρικό δρόμο ως την περιοχή Πηγάδια και φθάνει 
ως τον δρόμο του Άργους  ,μόνο τη δεξιά πλευρά,και από κει μέχρι το βενζινάδικο του Πέρου ,δεξιά και αριστερά 
του δρόμου.  
 
12) Νηπιαγωγείο Άργους Καλύμνου 
     Η σχολική του περιφέρεια περιλαμβάνει τον οικισμό Άργους Καλύμνου. 

  
13) Νηπιαγωγείο Βαθέος Καλύμνου 
Η σχολική του περιφέρεια περιλαμβάνει τον οικισμό Βαθέος Καλύμνου. 

 
14) Νηπιαγωγείο Πανόρμου Καλύμνου 
      Η σχολική του περιφέρεια περιλαμβάνει τον οικισμό Πανόρμου Καλύμνου και συγκεκριμένα τις περιοχές  
Εμποριός , Σκάλια ,Μασούρι ,Μυρτιές ,Καντούνι, Αργινώντα και Πάνορμος ως τα Πηγάδια  στο ύψος του Χριστού 
της Ιερουσαλήμ. 

ΑΔΑ: ΩΤΥΟ46ΜΤΛΗ-ΣΗΙ



 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 

 
1) 1Ο Δ.Σ. Καρπάθου 
   Η σχολική του περιφέρεια περιλαμβάνει τη γεωγραφική περιοχή που ορίστηκε με το πρακτικό της 3ης 
συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Καρπάθου στις 15-06-2011. Σύμφωνα με το 
τοπογραφικό διάγραμμα του σχεδίου πόλης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καρπάθου προτείνεται ο δρόμος 
που ξεκινά από το Επαρχείο Καρπάθου προς την εκκλησία των Αγίων Αποστόλων, την οικία Χαρ. Σεβδαλή και 
φτάνει προς την εκκλησία της Ζωοδόχου Πηγής να χωρίζει τη σχολική περιφέρεια του 1ου από το 2ο Δημοτικό 
σχολείο.  
Ως σχολική περιφέρεια του 1ου Δημοτικού Σχολείου Καρπάθου ορίζεται η περιοχή της πόλης ανατολικά του 
παραπάνω δρόμου και περιλαμβάνει  ακόμη τις περιοχές του Κονακίου, του λιμανιού,της Σισάμου, του 
Νεοχωρίου έως τα όρια του σχεδίου πόλης από την εκκλησία της Λαρνιώτισσας έως τη Ζωοδόχο Πηγή. 
   Σημείωση: Οι περιοχές εκτός των ορίων του σχεδίου πόλης αποφασίζεται να χαρακτηρίζονται ως ουδέτερες 
ζώνες και οι μαθητές που μένουν σ’αυτές θα εγγράφονται εκ περιτροπής στο Δημοτικό Σχολείο που έχει τις 
προϋποθέσεις για τη δημιουργία δύο τμημάτων στην Α΄ τάξη δημοτικού. Σε περίπτωση που ο αριθμός των 
μαθητών που θα εγγραφούν στην Α΄ τάξη είναι μικρός και δημιουργείται από ένα τμήμα σε κάθε σχολείο, οι 
μαθητές της ουδέτερης ζώνης θα εγγράφονται στο σχολείο με το μικρότερο αριθμό εγγραφών ή με κλήρωση. 

 
2) 2Ο Δ.Σ. Καρπάθου 
    Η σχολική του περιφέρεια περιλαμβάνει τη γεωγραφική περιοχή που ορίστηκε με το πρακτικό της 3ης 
συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Καρπάθου στις 15-06-2011. Σύμφωνα με το 
τοπογραφικό διάγραμμα του σχεδίου πόλης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καρπάθου προτείνεται ο δρόμος 
που ξεκινά από το Επαρχείο Καρπάθου προς την εκκλησία των Αγίων Αποστόλων, την οικία Χαρ. Σεβδαλή και 
φτάνει προς την εκκλησία της Ζωοδόχου Πηγής να χωρίζει τη σχολική περιφέρεια του 1ου από το 2ο Δημοτικό 
σχολείο. 
  Ως σχολική περιφέρεια του 2ου Δημοτικού Σχολείου Καρπάθου ορίζεται η περιοχή της πόλης δυτικά του 
παραπάνω δρόμου έως το γεφυράκι της Άφωτης και περιλαμβάνει  το τρίγωνο που αρχίζει από το γεφυράκι της 
Άφωτης και καταλήγει στο ξενοδοχείο ΠΑΝΟΡΑΜΑ και περιλαμβάνει ακόμη την περιοχή της Κυρα-Παναγιάς, της 
Σκόπης, της Δαματρίας (το τμήμα από Ζωοδόχο πηγή έως Φανερωμένη) και την περιοχή εντός των ορίων του 
σχεδίου πόλης έως το μανάβικο Κασωτάκη.  
Στη σχολική περιφέρεια του 2ου Δημοτικού Σχολείου Καρπάθου περιλαμβάνεται και η γεωγραφική περιοχή της 
Δημοτικής Ενότητας Μενετών Καρπάθου (περιοχή των Μενετών, των Εξυλών, του Αφιάρτη, του Λακκιού, της 
Αμμοωπής και μέρος της περιοχής του Πλατύολου έως το ξυλουργείο Σαμιώτη), λόγω  της συγχώνευσης του 
Δημοτικού Σχολείου Μενετών με το 2ο Δημοτικό Σχολείο Καρπάθου. 
  Σημείωση: Οι περιοχές εκτός των ορίων του σχεδίου πόλης αποφασίζεται να χαρακτηρίζονται ως ουδέτερες 
ζώνες και οι μαθητές που μένουν σ’αυτές θα εγγράφονται εκ περιτροπής στο Δημοτικό Σχολείο που έχει τις 
προϋποθέσεις για τη δημιουργία δύο τμημάτων στην Α΄ τάξη δημοτικού. Σε περίπτωση που ο αριθμός των 
μαθητών που θα εγγραφούν στην Α΄ τάξη είναι μικρός και δημιουργείται από ένα τμήμα σε κάθε σχολείο, οι 
μαθητές της ουδέτερης ζώνης θα εγγράφονται στο σχολείο με το μικρότερο αριθμό εγγραφών ή με κλήρωση. 

 
3) Δ. Σ. Απερίου Καρπάθου 
    Η σχολική του περιφέρεια περιλαμβάνει τη γεωγραφική περιοχή  της Δημοτικής Ενότητας Απερίου Καρπάθου, 
της Δημοτικής Ενότητας Βωλάδας Καρπάθου, της Δημοτικής Ενότητας Όθους Καρπάθου, της Δημοτικής Ενότητας 
Πυλών Καρπάθου και της Δημοτικής Ενότητας Σπόων Καρπάθου. 
   Σημείωση:  Για τους μαθητές που διαμένουν στη γεωγραφική περιοχή  της Δημοτικής Ενότητας Μεσοχωρίου 
Καρπάθου αποφασίζεται οι γονείς να έχουν την επιλογή να εγγράψουν τα παιδιά τους είτε στο Νηπιαγωγείο ή 
Δημοτικό Σχολείο Αρκάσας Καρπάθου, για το λόγο ότι τα συγκεκριμένα σχολεία βρίσκονται στην κοντινότερη 
απόσταση από τον τόπο κατοικίας τους, είτε στο Νηπιαγωγείο ή Δημοτικό Σχολείο Απερίου Καρπάθου για το λόγο 
ότι υπάρχουν δρομολόγια του ΚΤΕΛ Καρπάθου προς τα σχολεία του Απερίου που μεταφέρουν τους μεγαλύτερους 
μαθητές του Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου Απερίου Καρπάθου. 

 
4) Δ. Σ. Αρκάσας Καρπάθου 
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    Η σχολική του περιφέρεια περιλαμβάνει τη γεωγραφική περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Αρκάσας Καρπάθου. 
   Σημείωση:  Για τους μαθητές που διαμένουν στη γεωγραφική περιοχή  της Δημοτικής Ενότητας Μεσοχωρίου 
Καρπάθου αποφασίζεται οι γονείς να έχουν την επιλογή να εγγράψουν τα παιδιά τους είτε στο Νηπιαγωγείο ή 
Δημοτικό Σχολείο Αρκάσας Καρπάθου, για το λόγο ότι τα συγκεκριμένα σχολεία βρίσκονται στην κοντινότερη 
απόσταση από τον τόπο κατοικίας τους, είτε στο Νηπιαγωγείο ή Δημοτικό Σχολείο Απερίου Καρπάθου για το λόγο 
ότι υπάρχουν δρομολόγια του ΚΤΕΛ Καρπάθου προς τα σχολεία του Απερίου που μεταφέρουν τους μεγαλύτερους 
μαθητές του Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου Απερίου Καρπάθου. 

5) Δ. Σ. Διαφανίου Καρπάθου 
   Η σχολική του περιφέρεια περιλαμβάνει τη γεωγραφική περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Διαφανίου Καρπάθου 
και της Δημοτικής Ενότητας Ολύμπου Καρπάθου. 
 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 
 

1)  1Ο Νηπιαγωγείο Καρπάθου (συστεγάζεται με το 2ο Νηπιαγωγείο Καρπάθου και έχουν ενιαία 
σχολική περιφέρεια) 

   Η σχολική του περιφέρεια περιλαμβάνει τη γεωγραφική περιοχή που ορίστηκε με το πρακτικό της 3ης 
συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Καρπάθου στις 15-06-2011. Σύμφωνα με το 
τοπογραφικό διάγραμμα του σχεδίου πόλης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καρπάθου προτείνεται ο δρόμος 
που ξεκινά από το Επαρχείο Καρπάθου προς την εκκλησία των Αγίων Αποστόλων, την οικία Χαρ. Σεβδαλή και 
φτάνει προς την εκκλησία της Ζωοδόχου Πηγής να χωρίζει τη σχολική περιφέρεια του 1ου από το 2ο Δημοτικό 
σχολείο. 
  Ως σχολική περιφέρεια του 1ου Νηπιαγωγείου Καρπάθου ορίζεται: 
Α) Η περιοχή της πόλης ανατολικά του παραπάνω δρόμου και περιλαμβάνει  ακόμη τις περιοχές του Κονακίου, 
του λιμανιού,της Σισάμου, του Νεοχωρίου έως τα όρια του σχεδίου πόλης από την εκκλησία της Λαρνιώτισσας 
έως τη Ζωοδόχο Πηγή. 
 Β) Η περιοχή της πόλης δυτικά του παραπάνω δρόμου έως το γεφυράκι της Άφωτης και περιλαμβάνει  το τρίγωνο 
που αρχίζει από το γεφυράκι της Άφωτης και καταλήγει στο ξενοδοχείο ΠΑΝΟΡΑΜΑ και περιλαμβάνει ακόμη την 
περιοχή της Κυρα-Παναγιάς, της Σκόπης, της Δαματρίας (το τμήμα από Ζωοδόχο πηγή έως Φανερωμένη) και την 
περιοχή εντός των ορίων του σχεδίου πόλης έως το μανάβικο Κασωτάκη. 
  Γ) Η γεωγραφική περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Μενετών Καρπάθου (περιοχή των Μενετών, των Εξυλών, του 
Αφιάρτη, του Λακκιού, της Αμμοωπής και μέρος της περιοχής του Πλατύολου έως το ξυλουργείο Σαμιώτη), λόγω  
της συγχώνευσης του Δημοτικού Σχολείου Μενετών με το 2ο Δημοτικό Σχολείο Καρπάθου. 
 Δ) Οι περιοχές εκτός των ορίων του σχεδίου πόλης Πηγαδίων Καρπάθου. 

 
2) 2Ο Νηπιαγωγείο Καρπάθου (συστεγάζεται με το 1ο Νηπιαγωγείο Καρπάθου και έχουν ενιαία 
σχολική περιφέρεια) 
   Η σχολική του περιφέρεια περιλαμβάνει τη γεωγραφική περιοχή που ορίστηκε με το πρακτικό της 3ης 
συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Καρπάθου στις 15-06-2011. Σύμφωνα με το 
τοπογραφικό διάγραμμα του σχεδίου πόλης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καρπάθου προτείνεται ο δρόμος 
που ξεκινά από το Επαρχείο Καρπάθου προς την εκκλησία των Αγίων Αποστόλων, την οικία Χαρ. Σεβδαλή και 
φτάνει προς την εκκλησία της Ζωοδόχου Πηγής να χωρίζει τη σχολική περιφέρεια του 1ου από το 2ο Δημοτικό 
σχολείο. 
  Ως σχολική περιφέρεια του 1ου Νηπιαγωγείου Καρπάθου ορίζεται: 
Α) Η περιοχή της πόλης ανατολικά του παραπάνω δρόμου και περιλαμβάνει  ακόμη τις περιοχές του Κονακίου, 
του λιμανιού,της Σισάμου, του Νεοχωρίου έως τα όρια του σχεδίου πόλης από την εκκλησία της Λαρνιώτισσας 
έως τη Ζωοδόχο Πηγή. 
 Β) Η περιοχή της πόλης δυτικά του παραπάνω δρόμου έως το γεφυράκι της Άφωτης και περιλαμβάνει  το τρίγωνο 
που αρχίζει από το γεφυράκι της Άφωτης και καταλήγει στο ξενοδοχείο ΠΑΝΟΡΑΜΑ και περιλαμβάνει ακόμη την 
περιοχή της Κυρα-Παναγιάς, της Σκόπης, της Δαματρίας (το τμήμα από Ζωοδόχο πηγή έως Φανερωμένη) και την 
περιοχή εντός των ορίων του σχεδίου πόλης έως το μανάβικο Κασωτάκη. 
  Γ) Η γεωγραφική περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Μενετών Καρπάθου (περιοχή των Μενετών, των Εξυλών, του 
Αφιάρτη, του Λακκιού, της Αμμοωπής και μέρος της περιοχής του Πλατύολου έως το ξυλουργείο Σαμιώτη), λόγω  
της συγχώνευσης του Δημοτικού Σχολείου Μενετών με το 2ο Δημοτικό Σχολείο Καρπάθου. 
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 Δ) Οι περιοχές εκτός των ορίων του σχεδίου πόλης Πηγαδίων Καρπάθου 

 
3) Νηπιαγωγείο Απερίου Καρπάθου 
   Η σχολική του περιφέρεια περιλαμβάνει τη γεωγραφική περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Απερίου Καρπάθου και 

της Δημοτικής Ενότητας Σπόων Καρπάθου. 
    Σημείωση:  Για τους μαθητές που διαμένουν στη γεωγραφική περιοχή  της Δημοτικής Ενότητας Μεσοχωρίου 
Καρπάθου αποφασίζεται οι γονείς να έχουν την επιλογή να εγγράψουν τα παιδιά τους είτε στο Νηπιαγωγείο ή 
Δημοτικό Σχολείο Αρκάσας Καρπάθου, για το λόγο ότι τα συγκεκριμένα σχολεία βρίσκονται στην κοντινότερη 
απόσταση από τον τόπο κατοικίας τους, είτε στο Νηπιαγωγείο ή Δημοτικό Σχολείο Απερίου Καρπάθου για το λόγο 
ότι υπάρχουν δρομολόγια του ΚΤΕΛ Καρπάθου προς τα σχολεία του Απερίου που μεταφέρουν τους μεγαλύτερους 
μαθητές του Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου Απερίου Καρπάθου. 

 
4)  Νηπιαγωγείο Αρκάσας Καρπάθου 
   Η σχολική του περιφέρεια περιλαμβάνει τη γεωγραφική περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Αρκάσας Καρπάθου. 
  Σημείωση:  Για τους μαθητές που διαμένουν στη γεωγραφική περιοχή  της Δημοτικής Ενότητας Μεσοχωρίου 
Καρπάθου αποφασίζεται οι γονείς να έχουν την επιλογή να εγγράψουν τα παιδιά τους είτε στο Νηπιαγωγείο ή 
Δημοτικό Σχολείο Αρκάσας Καρπάθου, για το λόγο ότι τα συγκεκριμένα σχολεία βρίσκονται στην κοντινότερη 
απόσταση από τον τόπο κατοικίας τους, είτε στο Νηπιαγωγείο ή Δημοτικό Σχολείο Απερίου Καρπάθου για το λόγο 
ότι υπάρχουν δρομολόγια του ΚΤΕΛ Καρπάθου προς τα σχολεία του Απερίου που μεταφέρουν τους μεγαλύτερους 
μαθητές του Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου Απερίου Καρπάθου. 

 
5) Νηπιαγωγείο Διαφανίου Καρπάθου 
   Η σχολική του περιφέρεια περιλαμβάνει τη γεωγραφική περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Διαφανίου Καρπάθου 
και της Δημοτικής Ενότητας Ολύμπου Καρπάθου. 
 

6)  Νηπιαγωγείο Όθους Καρπάθου 
   Η σχολική του περιφέρεια περιλαμβάνει τη γεωγραφική περιοχή που περιλαμβάνει τη Δημοτική Ενότητα Όθους 
Καρπάθου, τη Δημοτική Ενότητα Πυλών Καρπάθου και τη Δημοτική Ενότητα Βωλάδας Καρπάθου. 

 
ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ 

 
1) Δημοτικό σχολείο και Νηπιαγωγείο Ξηροκάμπου Λέρου 

    Η σχολική του περιφέρεια περιλαμβάνει: Βόρεια όρια: Δημοτική οδός από την είσοδο του παραρτήματος ΚΘ 
Λέρου προς τον Άγιο Πολύκαρπο. — Νότια Λέρος. 

 2) Δημοτικό Σχολείο Λακκίου Λέρου 
   Η σχολική του περιφέρεια περιλαμβάνει: Νότια όρια: Δημοτική οδός από την είσοδο του παραρτήματος ΚΘ 
Λέρου προς τον Άγιο Πολύκαρπο. 
   Ανατολικά όρια: Δημοτική οδός από Τουριστική μονάδα Αντόνωφ (Βρωμόλιθος) -΄Αγκυρα- Δημοτική οδός μέχρι 
Ράχη. 
   Βόρεια όρια: Ράχη- Δημοτική οδός ράχη -Πλάκα-Προφήτης Ηλίας ή κορυφογραμμή ότι βλέπει το λιμάνι του 
Λακκίου. 

   3) 1ο Νηπιαγωγείο Λακκίου 
    Η σχολική του περιφέρεια περιλαμβάνει: Βόρεια όρια: Ράχη- Δημοτική οδός ράχη -Πλάκα-Προφήτης Ηλίας ή 
κορυφογραμμή ότι βλέπει το λιμάνι του Λακκίου. 
   Νοτιοανατολικά όρια: Δημοτική οδός άγιοι Ανάργυροι-πηγάδι Σωτηράκη-Άγκυρα.  

   4) 2ο Νηπιαγωγείο Λακκίου 
   Η σχολική του περιφέρεια περιλαμβάνει: Νότια όρια: Δημοτική οδός από την είσοδο του παραρτήματος     ΚΘ 
Λέρου προς τον Άγιο Πολύκαρπο- Τεμένια. 
   Νοτιοανατολικά όρια: Δημοτική οδός άγιοι Ανάργυροι-πηγάδι Σωτηράκη-Άγκυρα. 
   Βόρειοανατολικά όρια: Άγκυρα- Δημοτική οδός από Τουριστική μονάδα Αντόνωφ (Βρωμόλιθος). 

   5) Δημοτικό Σχολείο Αγίας Μαρίνας Λέρου 
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   Η σχολική του περιφέρεια περιλαμβάνει: Βόρειο Δυτικά όρια: Δημοτική οδός από οικία Μαράτου προς ράχη-
Ράχη. 
   Νότια όρια: Δημοτική οδός από Ράχη— Άγκυρα- Δημοτική οδός μέχρι Τουριστική μονάδα Αντόνωφ 
(Βρωμόλιθος) 

   6) Νηπιαγωγείο Αγίας Μαρίνας Λέρου 
   Η σχολική του περιφέρεια περιλαμβάνει: Βόρειο Δυτικά όρια: Δημοτική οδός από οικία Μαράτου προς ράχη-
Ράχη. 
    Νοτιοανατολικά όρια: Πάτελλο- Ταξιάρχης-Δημοτική οδός Ταξιάρχης- Πλάτανος Σκάλα προς Κάστρο 

   7) Νηπιαγωγείο Παντελίου 
   Η σχολική του περιφέρεια περιλαμβάνει: Βορειοδυτικά όρια: Δημοτική οδός Ταξιάρχης- Πλάτανος. 
   Νοτιοανατολικά όρια: Δημοτική οδός από Ράχη— Άγκυρα- Δημοτική οδός μέχρι Τουριστική μονάδα Αντόνωφ 
(Βρωμόλιθος). 

   8) Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Αλίντων Λέρου 
   Η σχολική τους περιφέρεια περιλαμβάνει: Νότια όρια: .Δημοτική οδός από οικία Μαράτου προς ράχη-Ράχη. 
   Νοτιοδυτικά όρια: Ράχη- Δημοτική οδός ράχη -Πλάκα-Προφήτης Ηλίας ή κορυφογραμμή ότι βλέπει τις περιοχές 
Γούρνα και Δρυμώνα. 

 
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 

 
1) 1ο Δ. Σ. Σύμης 

     Η σχολική του περιφέρεια περιλαμβάνει, με σημείο αναφοράς το 1ο Δ.Σ. Σύμης (τοποθεσία: Άνω Πόλη/Χωριό), 
ένα εύρος ζώνης με αφετηρία τις ανατολικές, νότιες, νοτιοανατολικές και νοτιοδυτικές συνοικίες του νησιού, που 
αναφέρονται με τις ονομασίες Πέδι, Λιενί, Πειραιώτισσα, Αγία Τριάδα, Σταυρός, Αγ. Αθανάσιος και περιοχή 
Καταρράκτη(το τμήμα που πρόσκεινται στην Άνω Πόλη), εκτείνεται στη συνέχεια δυτικά, βόρεια, βορειοανατολικά 
και βορειοδυτικά και έχει ως  καταληκτικό σημείο τις περιοχές Κάστρο, Λεμονίτισσα, Καλή Στράτα (ως το μέσον 
αυτής), Γυμνάσιο (Άνω τμήμα της περιοχής που πρόσκεινται στην Άνω Πόλη) και Μύλοι, συμπεριλαμβανομένων 
και  όλων -των εντός του περιγραφόμενου πλαισίου- συνοικιών, όπως αυτό δεικνύεται παραπάνω. 
   Για τις κατοικημένες περιοχές οι οποίες και βρίσκονται εκτός πόλεως, για την εγγραφή των μαθητών σε σχολική 
μονάδα, θα εκτιμάται η δυνατότητα προσβασιμότητας σε αυτή με βάση τη χιλιομετρική απόσταση από την 
εγγύτερη σχολική μονάδα. 

 
2) 1ο Δ. Σ. Σύμης 

    Η σχολική του περιφέρεια περιλαμβάνει, με σημείο αναφοράς το 2ο Δ.Σ. Σύμης (τοποθεσία: Γιαλός/λιμάνι) και 
σε συνέχεια των ορίων του 1ου Δ. Σ. Σύμης, περιοχή Καταρράκτη (το τμήμα που πρόσκειται στην περιοχή προς το 
λιμάνι), Καλή Στράτα (από το μέσον και προς το λιμάνι), Γυμνάσιο (Κάτω τμήμα της περιοχής που πρόσκειται στην 
περιοχή του λιμανιού), περιοχή Πιτίνι, Πέταλο (νέο λιμάνι), Κουλουντρή, Σαλαχούρης, Μαυροβούνι, Μουράγιο, 
Χαράνι και η συνοικία Νημποριός. 
   Για τις κατοικημένες περιοχές οι οποίες και βρίσκονται εκτός πόλεως, για την εγγραφή των μαθητών σε σχολική 
μονάδα, θα εκτιμάται η δυνατότητα προσβασιμότητας σε αυτή με βάση τη χιλιομετρική απόσταση από την 
εγγύτερη σχολική μονάδα. 

 
 

ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 
 

1) 1Ο Νηπιαγωγείο Σύμης 

      Η σχολική του περιφέρεια περιλαμβάνει (με σημείο αναφοράς το 1ο Νηπιαγωγείο Σύμης,  που βρίσκεται στην 
τοποθεσία: Γιαλός/Λιμάνι και σύμφωνα με τη χωροταξική διάταξη του οικισμού),   σε συνέχεια των ορίων του 2ου 
Νηπιαγωγείου Σύμης, τις περιοχές Καταρράκτη (το τμήμα που πρόσκεινται στην περιοχή προς το λιμάνι), Καλή 
Στράτα (από το μέσον και προς το λιμάνι), Γυμνάσιο (Κάτω τμήμα της περιοχής που πρόσκεινται στην περιοχή του 
λιμανιού), περιοχή Πιτίνι, Πέταλο (νέο λιμάνι), Κουλουντρή, Μαυροβούνι, Σικίδι και η συνοικία Νημποριός. 
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  Σημείωση:  Για τις κατοικημένες περιοχές οι οποίες και βρίσκονται εκτός πόλεως, για την εγγραφή των μαθητών 

σε σχολική μονάδα, θα εκτιμάται η δυνατότητα προσβασιμότητας σε αυτή με βάση τη χιλιομετρική απόσταση από 
την εγγύτερη σχολική μονάδα. 
 

2) 2Ο Νηπιαγωγείο Σύμης 
      Η σχολική του περιφέρεια περιλαμβάνει (με σημείο αναφοράς το 2ο Νηπιαγωγείο Σύμης,  που βρίσκεται στην 
τοποθεσία: Άνω Πόλη/Χωριό και σύμφωνα με τη χωροταξική διάταξη του οικισμού)  ένα εύρος ζώνης με αφετηρία 
τις ανατολικές, νότιες, νοτιοανατολικές και νοτιοδυτικές συνοικίες του νησιού, που αναφέρονται με τις ονομασίες 
Πέδι- Λιενί- Πειραιώτισσα-Αγία Τριάδα- Σταυρός-Αγ. Αθανάσιος και περιοχή Καταρράκτη (το τμήμα που 
πρόσκειται στην Άνω Πόλη), εκτείνεται στη συνέχεια δυτικά, βόρεια, βορειοανατολικά και βορειοδυτικά και έχει 
ως  καταληκτικό σημείο τις περιοχές Κάστρο, Λεμονίτισσα, Καλή Στράτα (ως το μέσον αυτής), Γυμνάσιο (Άνω 
τμήμα της περιοχής που πρόσκειται στην Άνω Πόλη) και Μύλοι, συμπεριλαμβανομένων και  όλων -των εντός του 
περιγραφόμενου πλαισίου- συνοικιών, όπως αυτό δεικνύεται παραπάνω. 

  Σημείωση:  Για τις κατοικημένες περιοχές οι οποίες και βρίσκονται εκτός πόλεως, για την εγγραφή των μαθητών 

σε σχολική μονάδα, θα εκτιμάται η δυνατότητα προσβασιμότητας σε αυτή με βάση τη χιλιομετρική απόσταση από 
την εγγύτερη σχολική μονάδα. 

 
 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 
 

1) Νηπιαγωγείο Φρυ Κάσου 
       Η σχολική του περιφέρεια περιλαμβάνει τους οικισμούς: 

      Παναγιάς, Πολίου, Αρβανιτοχωρίου και Φρύ.   
 

2) Νηπιαγωγείο Αγίας Μαρίνας Κάσου 
      Η σχολική του περιφέρεια περιλαμβάνει τον Οικισμό: 
     Αγίας Μαρίνας 

 
 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 
 

1) Δημοτικό Σχολείο Κάμπου Πάτμου 
   Η σχολική του περιφέρεια περιλαμβάνει τους οικισμούς: 

Κάμπου, Σφακιανού, Χριστού, Κάτω Κάμπου, Βαγιάς, Λεύκων, Λάμπης και  Αγριολιβαδιού. 
 
    
2) Δημοτικό Σχολείο Σκάλας Πάτμου 

      Η σχολική του περιφέρεια περιλαμβάνει τους οικισμούς: 

    Σκάλας και Μελόι. 
 

3) Δημοτικό Σχολείο Χώρας Πάτμου 
    Η σχολική του περιφέρεια περιλαμβάνει τους οικισμούς: 
   Σάψιλα, Γροίκος Και Χώρας. 
 

 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 

 
1) Νηπιαγωγείο Κάμπου Πάτμου 

      Η σχολική του περιφέρεια περιλαμβάνει: 

     Κάμπου, Σφακιανού, Χριστού, Κάτω Κάμπου, Βαγιάς, Λεύκων, Λάμπης και  Αγριολιβαδιού. 
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2) Νηπιαγωγείο Σκάλας Πάτμου 
      Η σχολική του περιφέρεια περιλαμβάνει: 
      Σκάλας και Μελόι. 
       

3) Νηπιαγωγείο Χώρας Πάτμου 
      Η σχολική του περιφέρεια περιλαμβάνει: 
      Σάψιλα, Γροίκος Και Χώρας. 

 
 

 
Κοιν.: 1) Σχολικές Μονάδες Νομού Δωδεκανήσου. 
          2) Συντονιστές Εκπ/κού Έργου Γενικής και Ειδικής Αγωγής 
              και Εκπ/σης Ν. Δωδ/νήσου.  
         3) Περιφ/κη Δ/νση Π.Ε. & Δ.Ε. Νοτίου Αιγαίου. 
          4) Δήμους Νομού Δωδεκανήσου 

 
 
 
 
 

Ο Διευθυντής Π.Ε.  
Ν. Δωδεκανήσου 

 
 
 

Δρ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΨΑΡΑΣ 
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