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                                            ΑΠΟΦΑΣΗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΘΕΜΑ: «Χωροταξικι κατανομι των ςχολικϊν μονάδων ςτα Κ.Ε..Τ. Αττικισ». 
Ο  Περιφερειακόσ Διευιυντθσ Εκπαίδευςησ Αττικθσ 

 Ζχοντασ υπόψθ: 
1. Σισ διατάξεισ  του άρκρου 6  και  τθσ παρ.6 του άρκρου 18 του Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ.Αϋ/12-06-2018),  
2. Σθν υπ’αρικμ.Φ.351.1/53/206591/Ε3/29-11-2018 (ΦΕΚ 5440/Βϋ/5-12-2018)  Τ.Α: «Διαπίςτωςθ τθσ παφςθσ 

λειτουργίασ υπθρεςιϊν και οργανικϊν μονάδων και τθν ζναρξθ πλιρουσ λειτουργίασ των Κζντρων 
Εκπαιδευτικισ και υμβουλευτικισ Τποςτιριξθσ (Κ.Ε..Τ.), 

3. Σθν υπ’αρικμ. 30890/ΓΔ4/27-02-2019 (ΦΕΚ 780/βϋ/06-03-2019 Τ.Α με κζμα: «Μεταβολι τθσ  ζδρασ των Κζντρων 
Εκπαιδευτικισ και υμβουλευτικισ Τποςτιριξθσ Κ.Ε..Τ. των Περιφερειακϊν Διευκφνςεων Πρωτοβάκμιασ και 
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Κεντρικισ Μακεδονίασ και Αττικισ», 

4. Σθν υπ’αρικ.Φ.351.1/11/48020/Ε3/28-03-2019 Τ.Α με κζμα: «Σοποκζτθςθ Περιφερειακϊν Διευκυντϊν 
Εκπαίδευςθσ», 

5. Σα ζγγραφα των Προϊςταμζνων των Κ.Ε..Τ. Αττικισ με τα οποία διατυπϊνουν τθν γνϊμθ τουσ ςχετικά με τον 
κακοριςμό τθσ περιοχισ αρμοδιότθτασ του κάκε Κ.Ε..Τ. 

 
Αποφαςίζουμε 

 
 Σθν χωροταξικι κατανομι των ςχολικϊν μονάδων ςτα Κ.Ε..Τ. Αττικισ, ωσ εξισ: 

1. ςτο 1
ο
  Κ.Ε..Τ.  ΑϋΑκινασ με ζδρα τθν Ακινα: οι   ςχολικζσ μονάδεσ όλων των βακμίδων δθμόςιασ και ιδιωτικισ, 

γενικισ και ειδικισ αγωγισ των Διμων Γαλατςίου, Ν. Φιλαδζλφειασ-Ν. Χαλκθδόνασ και Ακθναίων με περιοχζσ 
αρμοδιότθτασ  τθν Ομόνοια, τθν Πλατεία Βάκθ, το Θθςείο, τα Πετράλωνα, το  Κουκάκι, τθν Πλάκα, το Κολωνάκι, 
τα  επόλια, τον Κεραμεικό, τθν Πλατεία Αττικισ, τα Εξάρχεια, τθν Κυψζλθ και τα Πατιςια.  

2. ςτο 2
ο
 Κ.Ε..Τ.  ΑϋΑκινασ με ζδρα τθν Ακινα: οι ςχολικζσ μονάδεσ όλων των βακμίδων δθμόςιασ και ιδιωτικισ, 

γενικισ και ειδικισ αγωγισ των Διμων Βφρωνα, Δάφνθσ-Τμθττοφ, Θλιοφπολθσ, Καιςαριανισ, Ηωγράφου και 
Ακθναίων με περιοχζσ αρμοδιότθτασ το Παγκράτι, το Μετσ, τον  Ν.Κόςμο, τουσ Αμπελοκιπουσ, το Πολφγωνο και 
τθν περιοχι του Γκφηθ.    

3. ςτο 1
ο
 Κ.Ε..Τ.  Β ϋΑκινασ με ζδρα τθ Ν. Ιωνία :οι ςχολικζσ μονάδεσ όλων των βακμίδων δθμόςιασ και ιδιωτικισ, 

γενικισ και ειδικισ αγωγισ  που βρίςκονται αριςτερά  ι κάτω από τθ λεωφόρο Κθφιςίασ με βάςθ τον οδικό 
άξονα τθσ λεωφόρου Κθφιςίασ (από τουσ Αμπελοκιπουσ προσ τθν Κθφιςιά), εκτόσ από τα ςχολεία Α/κμιασ και 
Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ Κωφϊν και Βαρθκόων ΒϋΑκινασ, τα οποία κα ςυμπεριλθφκοφν ςτθν περιοχι ευκφνθσ του 
2

ου
 Κ.Ε..Τ ΒϋΑκινασ.    

4. ςτο 2
ο
 Κ.Ε..Τ.  Β ϋΑκινασ με ζδρα τθν Αγία Παραςκευι:  οι ςχολικζσ μονάδεσ όλων των βακμίδων δθμόςιασ και 

ιδιωτικισ, γενικισ και ειδικισ αγωγισ  που βρίςκονται δεξιά ι πάνω από τθ  λεωφόρο Κθφιςίασ με βάςθ τον 
οδικό άξονα τθσ λεωφόρου Κθφιςίασ (από τουσ Αμπελοκιπουσ προσ τθν Κθφιςιά). 

  

 
ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ 
ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ 

----- 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ Π. & Δ. ΕΚΠ/Θ 

ΑΣΣΙΚΘ 
ΑΤΣΟΣΕΛΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ  
ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ  
ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΘ ΤΠΟΣΘΡΙΞΘ     
ΣΜΘΜΑ  Γϋ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 
Σαχ. Δ/νςθ: Αν. Σςόχα 15-17 
Σ.Κ. – Πόλθ: 11521 – Αμπελόκθποι, Ακινα 
Ιςτοςελίδα: http://attik.pde.sch.gr 
e-mail: mail@attik.pde.sch.gr 
Πλθροφορίεσ: Κολοβοφ  Α.                                  
 :  210-6464294 
FAX :  210-6450298 
 

http://attik.pde.sch.gr/
mailto:mail@attik.pde.sch.gr


   

5. ςτο 1
ο
 Κ.Ε..Τ.  Γ ϋΑκινασ με ζδρα το Αιγάλεω: οι ςχολικζσ μονάδεσ όλων των βακμίδων δθμόςιασ και ιδιωτικισ, 

γενικισ και ειδικισ αγωγισ των Διμων Αιγάλεω, Αγίασ Βαρβάρασ και Χαϊδαρίου και από τθν Διμο Περιςτερίου 
τα ςχολεία που βρίςκονται νότια και νοτιοδυτικά από τον οδικό άξονα που ςχθματίηεται από τθν Λεωφόρο 
Κωνςταντινουπόλεωσ, τθν οδό Δωδεκανιςου, τθν οδό Αναπαφςεωσ, τθν οδό Αγίου Ιερόκεου, τθν οδό Αίγλθσ και 
τθν νοθτι προζκταςθ αυτισ.  δθλαδι μεταξφ αυτοφ και των υπόλοιπων διμων αρμοδιότθτασ του 1

ου
 ΚΕΤ. 

χολεία  που πικανά, βρίςκονται πάνω ςτισ οδοφσ που αναφζρονται ςτον οδικό άξονα,  ανικουν  ςτο εν λόγω 
ΚΕΤ.    

6. ςτο 2ο Κ.Ε..Τ.  Γ ϋΑκινασ με ζδρα τον Διμο Ιλίου: οι ςχολικζσ μονάδεσ όλων των βακμίδων δθμόςιασ και 
ιδιωτικισ, γενικισ και ειδικισ αγωγισ των Διμων Ιλίου, Αγίων Αναργφρων-Καματεροφ και Πετροφπολθσ και από 
τον Διμο Περιςτερίου τα ςχολεία που βρίςκονται βόρεια και βορειοανατολικά από τον οδικό άξονα που 
αναφζρεται παραπάνω, δθλαδι μεταξφ αυτοφ και των υπόλοιπων διμων αρμοδιότθτασ του 2

ου
  ΚΕΤ. 

7. ςτο 1
ο
 Κ.Ε..Τ ΔϋΑκινασ με ζδρα τθν Ν. μφρνθ: οι ςχολικζσ μονάδεσ όλων των βακμίδων δθμόςιασ και 

ιδιωτικισ, γενικισ και ειδικισ αγωγισ των Διμων Μοςχάτου-Σαφρου, Καλλικζασ, Π .Φαλιρου και Ν. μφρνθσ. 
8. ςτο 2

ο
 Κ.Ε..Τ ΔϋΑκινασ με ζδρα τον Διμο Αγίου Δθμθτρίου: οι ςχολικζσ μονάδεσ όλων των βακμίδων δθμόςιασ 

και ιδιωτικισ, γενικισ και ειδικισ αγωγισ των Διμων Αγίου Δθμθτρίου, Αλίμου, Αργυροφπολθσ-Ελλθνικοφ  και 
Γλυφάδασ. 

9. ςτο 1
ο
 Κ.Ε..Τ Πειραιά με ζδρα τον Πειραιά: οι ςχολικζσ μονάδεσ όλων των βακμίδων δθμόςιασ και ιδιωτικισ, 

γενικισ και ειδικισ αγωγισ των Διμων Πειραιά, Κερατςινίου-Δραπετςϊνασ κακϊσ και τα ςχολεία τθσ Αίγινασ και 
του Αγκιςτρίου. 

10. ςτο 2
ο
 Κ.Ε..Τ Πειραιά με ζδρα εντόσ των διοικθτικϊν ορίων του Διμου Κορυδαλλοφ: οι ςχολικζσ μονάδεσ όλων 

των βακμίδων δθμόςιασ και ιδιωτικισ, γενικισ και ειδικισ αγωγισ των Διμων Νίκαιασ-Αγίου Ιωάννθ Ρζντθ, 
Κορυδαλλοφ, Περάματοσ, Σροιηθνίασ και τα ςχολεία τθσ αλαμίνασ, του Πόρου, τθσ Υδρασ, των πετςϊν και των 
Κυκιρων. 

11. ςτο 1
ο
 Κ.Ε..Τ Ανατ. Αττικισ με ζδρα τον Διμο Παλλινθσ: οι ςχολικζσ μονάδεσ όλων των βακμίδων δθμόςιασ και 

ιδιωτικισ, γενικισ και ειδικισ αγωγισ των Διμων Παλλινθσ, Παιανίασ, πάτων-Αρτζμιδοσ, Κρωπίασ, 
Μαρκοποφλου-Μεςογαίασ, Βάρθσ-Βοφλασ-Βουλιαγμζνθσ, αρωνικοφ και Λαυρεωτικισ. 

12.   ςτο 2
ο
 Κ.Ε..Τ Ανατ. Αττικισ με ζδρα τον Διμο Αχαρνϊν: οι ςχολικζσ μονάδεσ όλων των βακμίδων δθμόςιασ και 

ιδιωτικισ, γενικισ και ειδικισ αγωγισ των Διμων Αχαρνϊν-Θρακομακεδόνων, Διονφςου, Ωρωποφ, Μαρακϊνα-
Νζασ Μάκρθσ και Ραφινασ-Πικερμίου.  

   
 
 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
Κ.Ε..Τ Αττικισ  
ΠΕΚΕ Αττικισ 
Δ/νςεισ Π.Ε και Δ.Ε Αττικισ                                                                        Ο Περιφερειακόσ Διευκυντισ Εκπαίδευςθσ Αττικισ 
χολικζσ  μονάδεσ (μζςω των Δ/νςεων Εκπ/ςθσ)           
                                                                                                                                                          Δρ  Γεϊργιοσ Κόςυβασ 
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