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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
Τ Π Ο Τ Ρ Γ Ε Ι Ο 

  ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 

ΠΡΩΣ/ΘΜΙΑ  &   ΔΕΤΣ/ΘΜΙΑ  ΕΚΠ/Η 
ΣΕΡΕΑ  ΕΛΛΑΔΑ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ  ΕΚΠ/Η   ΦΩΚΙΔΑ 
ΣΜΗΜΑ   Ε΄   ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ 

****************** 

 

 
           ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ  ςτο  ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 
 
 
 
 

          Άμφιςςα,   27   Ιανουαρίου  2023  

          Αρικμ. Πρωτ.:   Φ.2.1 / 234   

  
 
 
 

           
     Α Π Ο Φ Α  Η  
 

 

Σαχ. Δ/νςθ : Ι.  Γιδογιάννου 31 

Σαχ. Κώδικασ : 331 00  ΑΜΦΙΣΣΑ 

Πλθροφορίεσ: Ακθνά Καςτανά 

Σθλζφωνο-Fax : 2265023548  

e-mail : mail@dipe.fok.sch.gr  

 

         
                                                                          

ΘΕΜΑ: «Κακοριςμόσ χολικών Περιφερειών Δθμοτικών χολείων 1
ου

 9/κ, 2
ου

 8/κ, 3
ου

 8/κ   
        και 4

ου
  6/κ Άμφιςςασ». 

  
Η  Διευκφντρια  Διεφκυνςθσ   

Πρωτοβάκμιασ  Εκπαίδευςθσ  Φωκίδασ 
 

   Ζχοντασ υπόψθ:   
1. Τισ διατάξεισ τθσ παρ. 9 του άρκρου 2 του Ν. 1566 / 1985 (Φ.Ε.Κ. 167/30-09-1985, τ. Αϋ)  «Δομι 

και λειτουργία τθσ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και άλλεσ διατάξεισ». 

2. Τισ διατάξεισ του άρκρου 5 του Π.Δ. 79/2017 (Φ.Ε.Κ. 109/01-08-2017, τ. Αϋ) «Οργάνωςθ και 

λειτουργία νθπιαγωγείων και δθμοτικϊν ςχολείων».  

3. Τθ με αρικμ. 170405/ΓΓ1/2021 Υ.Α. (ΦΕΚ 6273/τ.Βϋ/28-12-2021 «Κακοριςμόσ των ειδικότερων 

κακθκόντων και αρμοδιοτιτων των Διευκυντϊν Εκπαίδευςθσ».   

4. Τθ με αρ. πρωτ. Φ.353.1/120/88595/Ε3/18-07-2022 Απόφαςθ τθσ Υπουργοφ Παιδείασ και 

Θρθςκευμάτων με κζμα: «Τοποκζτθςθ Διευκυντϊν Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ». 

5. Τισ διατάξεισ τθσ  με αρικμό  50025/26-09-2018 (Φ.Ε.Κ. 4217/26-09-2018, τ. Βϋ) Κ.Υ.Α. 

Υπουργϊν Εςωτερικϊν, Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων, Οικονομικϊν και Υποδομϊν και 

Μεταφορϊν «Μεταφορά μακθτϊν δθμοςίων ςχολείων από τισ Περιφζρειεσ». 

6. Τθν υφιςτάμενθ οργανικότθτα, τθν κτιριακι υποδομι και τθ χωροταξικι κζςθ των  Δθμοτικϊν 

Σχολείων τθσ Δθμοτικισ Κοινότθτασ Άμφιςςασ του Διμου Δελφϊν και τθν αναγκαιότθτα 

οριςμοφ των ςχολικϊν περιφερειϊν τουσ για  τθν  εφρυκμθ λειτουργία  τουσ. 

7. Το γεγονόσ του ότι με τθν ζκδοςθ τθσ παροφςθσ απόφαςθσ ουδεμία δαπάνθ προκαλείται ςε 

βάροσ του τακτικοφ προχπολογιςμοφ πζραν τθσ προβλεπόμενθσ ανά ςχολικό ζτοσ για τισ 

μεταφορζσ των μακθτϊν, -τριϊν.   

8. Τθν εφρυκμθ λειτουργία των Δθμοτικϊν  Σχολείων 1ου 9/κ,  2ου 8/κ, 3ου 8/κ και 4ου  6/κ 

Άμφιςςασ, 
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Α   π   ο   φ   α   ς   ί   η   ο   υ   μ  ε 
 
 

Α. Κ α κ ο ρ ί η ο υ μ ε  τισ Σχολικζσ Περιφζρειεσ  των Δθμοτικών  χολείων 1ου, 2ου , 3ου και  4ου  τθσ 
πόλθσ  τθσ  Άμφιςςασ, από το ςχολικό ζτοσ 2023 - 2024 αναλυτικά, ωσ ακολοφκωσ: 

 

  
Ι.   χολικι Περιφζρεια  1ου 9/κεςίου ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ ΑΜΦΙΑ 

 
             Το κεντρικό και νοτιοανατολικό τμιμα τθσ πόλθσ με τα παρακάτω χαρακτθριςτικά όρια: 
  

 Αριςτερό τμιμα οδοφ Αγίων Θεοδώρων,  από τθ ςυμβολι τθσ με τθ οδό Γερογιάννθ και τθ νοθτι 

ευκεία μζχρι τθ ςυμβολι τθσ με τθν οδό Περγάμου. 

 Αριςτερό τμιμα οδοφ Γερογιάννθ και εν ςυνεχεία Μθτροπόλεωσ μζχρι τθ ςυμβολι τθσ με τθν οδό                    

Ι. . Γάτου (πλατεία Μθτροπόλεωσ). 

 Αριςτερό τμιμα Ι. .  Γάτου μζχρι τθ ςυμβολι τθσ με τθν ανώνυμο 44 (πλατεία Λαοφ). 

 Αριςτερό τμιμα πεηοδρόμου, πρϊθν ανώνυμοσ 45, νοθτι ευκεία πλατείασ Ηςαΐα μζχρι τθ 

ςυμβολι τθσ με τθ Λεωφόρο αλώνων. 

 Αριςτερό τμιμα Λεωφόρου αλώνων  μζχρι τθ ςυμβολι τθσ με τθ Λεωφόρο Κ. Καραμανλι 

(Περιφερειακι). 

 

 ΙΙ.    χολικι Περιφζρεια  2ου 8/κεςίου  ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ ΑΜΦΙΑ 
 
              Το βόρειο-βορειοανατολικό τμιμα τθσ πόλθ με τα παρακάτω χαρακτθριςτικά όρια: 
  

 Δεξιό τμιμα οδοφ Αγίων Θεοδώρων , από τθ ςυμβολι τθσ με τθ οδό Γερογιάννθ και τθ νοθτι 

ευκεία μζχρι τθ ςυμβολι τθσ με τθν οδό Περγάμου. 

 Δεξιό τμιμα οδοφ Γερογιάννθ και εν ςυνεχεία Μθτροπόλεωσ μζχρι τθ ςυμβολι τθσ με τθν οδό                      

Ι. . Γάτου (πλατεία Μθτροπόλεωσ). 

 Δεξιό τμιμα οδοφ Επιςκόπου Φιλοκζου  μζχρι τθ ςυμβολι τθσ με τθ οδό Ακαναςοποφλου 

(Δθμαρχία). 

 Δεξιό τμιμα τθσ Φρουρίου μζχρι τθ ςυμβολι τθσ με τθν οδό Ηλία Γιδογιάννου, πλθν προςόψεωσ. 

 Δεξιό τμιμα τθσ Φρουρίου από  τθ ςυμβολι τθσ με τθν οδό Ηλία Γιδογιάννου μζχρι τθ ςυμβολι 

τθσ με τθν οδό Κ. Αςθμακοποφλου. 

 Δεξιό τμιμα οδοφ Πίνδου μζχρι τθ ςυμβολι τθσ με τθν οδό Τπολ/γου τ. Κουτςογιάννθ και νοθτι 

ευκεία με το Κάςτρο τθσ Άμφιςςασ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ οικίασ Ηλ. Λαγγουράνθ). 

 

ΙΙΙ.    χολικι Περιφζρεια  3ου 8/κεςίου ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ ΑΜΦΙΑ 
 

             Το κεντρικό-νοτιοδυτικό τμιμα τθσ πόλθσ με τα παρακάτω χαρακτθριςτικά όρια: 
 

 Δεξιό τμιμα οδοφ  Κολοβάτασ μζχρι τθ ςυμβολι τθσ με τθν 117θσ οδό. 

 Δεξιό τμιμα 117θσ οδοφ   μζχρι τθ ςυμβολι τθσ με τθν οδό  Αφών Μοςχαχλαειδι. 

 Δεξιό τμιμα οδοφ  Αφών Μοςχαχλαειδι μζχρι τθ ςυμβολι τθσ με τθν οδό  Δθμ. Ζουμά (αρικμ. 

14). Νοθτι ευκεία με ςυμβολι οδϊν Ν.Α. Μαργζλου και Λ.Ι. Κοντογιάννθ. 

 Η οδόσ Λ.Ι. Κοντογιάννθ εκατζρωκεν μζχρι τθσ ςυμβολισ τθσ με τθν οδό Ν. & Θ.  Μοςχαχλαειδι. 
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 Η οδόσ Ν. & Θ. Μοςχαχλαειδι εκατζρωκεν μζχρι τθ ςυμβολι τθσ με τθν οδό Ιωάννθ 

Καραγιάννθ. 

 Δεξιό τμιμα οδοφ Ι. Καραγιάννθ μζχρι ςυμβολισ  τθσ με τθν οδό Φρουρίου (αρικμ. 45). 

 Δεξιό τμιμα οδοφ Φρουρίου μζχρι τθ ςυμβολι τθσ με τθν οδό Πίνδου (Φρουρίου 31). 

 Δεξιό τμιμα οδοφ Πίνδου μζχρι τθ ςυμβολι τθσ με τθν οδό Κ. Αςθμακόπουλου. 

 Η οδόσ Αςθμακοποφλου εκατζρωκεν μζχρι ςυμβολισ τθσ με τθ οδό Φρουρίου (αρικμ. 28). 

 Δεξιό τμιμα οδοφ Φρουρίου μζχρι ςυμβολισ τθσ με τθν οδό Ηλία Γιδογιάννου. 

 Συνζχεια τθσ οδοφ Φρουρίου, εκατζρωκεν,  μζχρι ςυμβολισ τθσ με τθν οδό Επιςκόπου Φιλοκζου 

(Δθμαρχία). 

 Δεξιό τμιμα οδοφ Επιςκόπου Φιλοκζου μζχρι τθ ςυμβολι τθσ με τθν οδό Ι. . Γάτου (πλατεία 

Μθτροπόλεωσ). 

 Δεξιό τμιμα Ι. . Γάτου μζχρι τθ ςυμβολι τθσ με τθν ανώνυμο 44 (πλατεία Λαοφ). 

 Δεξιό τμιμα πεηοδρόμου, πρϊθν ανώνυμοσ  45, νοθτι ευκεία πλατείασ Ηςαΐα μζχρι τθ ςυμβολι 

τθσ με τθ Λεωφόρο αλώνων. 

 Δεξιό τμιμα Λεωφόρου αλώνων μζχρι τθ ςυμβολι τθσ με τθ Λεωφόρο Κ. Καραμανλι 

(Περιφερειακι). 

 Το νοτιοδυτικό τμιμα τθσ πόλθσ που βρίςκονται οι νζεσ εργατικζσ κατοικίεσ  επί τθσ Επαρχιακισ 

οδοφ Άμφιςςασ - Λιδωρικίου. 

 

 ΙV.   χολικι  Περιφζρεια  4ου 6/κεςίου  ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ  ΧΟΛΕΙΟΤ ΑΜΦΙΑ 
 

             Το βορειοδυτικό τμιμα τθσ πόλθσ με τα παρακάτω  χαρακτθριςτικά όρια: 
 

 Αριςτερό τμιμα οδοφ Κολοβάτασ μζχρι τθ ςυμβολι τθσ με τθν 117θ οδό. 

 Αριςτερό τμιμα 117
θσ

  οδοφ μζχρι τθ ςυμβολι τθσ με τθν οδό  Αφών Μοςχαχλαειδι. 

 Αριςτερό τμιμα οδοφ Αφών  Μοςχαχλαειδι μζχρι τθ ςυμβολι τθσ με τθν οδό Δθμ. Ζουμά (αρικμ. 

14). Νοθτι ευκεία με ςυμβολι οδϊν Ν.Α. Μαργζλου και  Λ.Ι. Κοντογιάννθ. 

 Το τμιμα τθσ πόλθσ μεταξφ των οδϊν Λ.Ι. Κοντογιάννθ και Φρουρίου, πλθν τθσ προςόψεωσ τθσ 

οδοφ Λ.Ι. Κοντογιάννθ  που ανικει ςτο 3
ο
 Δ. Σ. Άμφιςςασ. 

 Αριςτερό τμιμα Ιωάννθ Καραγιάννθ από ςυμβολισ  τθσ με τθν οδό Αφών Μοςχαχλαειδι μζχρι 

ςυμβολι τθσ με τθν οδό Φρουρίου (αρικμ. 50). 

 Αριςτερό τμιμα οδοφ Φρουρίου  μζχρι ςυμβολισ τθσ με τθν οδό Πίνδου (Φρουρίου 31). 

 Αριςτερό τμιμα οδοφ Πίνδου μζχρι ςυμβολισ τθσ με τθν οδό Τπολ/γου  τ. Κουτςογιάννθ και 

νοθτι ευκεία το Κάςτρο τθσ Άμφιςςασ, εξαιροφμενθσ τθσ οικίασ Ηλία Λαγγουράνθ. 

 

Β.  Οι μακθτζσ που προζρχονται από όλεσ τισ γειτονικζσ Τοπικζσ Κοινότθτεσ τθσ Άμφιςςασ κα 

εγγράφονται ςτο 4ο Δθμοτικό χολείο Άμφιςςασ. Συγκεκριμζνα, ςτο 4ο 6/κ Δ. Σ. Άμφιςςασ κα 

εγγράφονται προσ φοίτθςθ οι μακθτζσ που προζρχονται από τισ Τοπικζσ Κοινότθτεσ  Αγίου 

Γεωργίου, Αγίασ Ευκυμίασ, Αγίου Κων/νου, Βίνιανθσ, Βουνιχώρασ, Δροςοχωρίου, Ελαιώνα, 

Προςθλίου και  ερνικακίου. 

Γ.   Επίςθσ για τθν εξυπθρζτθςθ αυςτθρά και μόνο παιδαγωγικϊν λόγων θ ςυνζχιςθ τθσ φοίτθςθσ 

μζχρι και τθν ολοκλιρωςι τθσ, των μακθτϊν/-τριϊν που ιδθ φοιτοφν ςε Δθμοτικά Σχολεία που 

τίκενται εκτόσ χωροταξικισ κατανομισ με τθν παροφςα απόφαςθ, επαφίεται ςτθ βοφλθςθ των 

γονζων και κθδεμόνων τουσ.    
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Με τθν ζκδοςθ τθσ παροφςασ απόφαςθσ, θ οποία κα αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Δ/νςθσ Π.Ε. 

Φωκίδασ, κάκε προθγοφμενθ ωσ προσ τισ ςχολικζσ περιφζρειεσ των Δθμοτικϊν Σχολείων τθσ 

Δθμοτικισ Κοινότθτασ  Άμφιςςασ του Διμου Δελφϊν, παφει να ιςχφει. 

 
              
 

   Η  Διευκφντρια  Δ/νςθσ Π.Ε. Φωκίδασ 
 
 
 
 

Αμαλία Β. Παπαϊωάννου 

 
 
 

 

 

 

 

 
   

 
 
 

                                     
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ: 
1.  Δ/νςθ Ανάπτυξθσ  Π.Ε. Φωκίδασ 
     Σμ. Δια Βίου Μάκθςθσ, Παιδείασ & Απαςχόλθςθσ 

                             ΕΝΤΑΥΘΑ 
2.  Περιφερειακι Δ/νςθ Π.& Δ.Εκπ/ςθσ  τερεάσ Ελλάδασ 

                              Αρκαδίου 8 
                              35131  ΛΑΜΙΑ 

3.  κ.κ. Διευκυντζσ  των  Δθμοτικών  χολείων 
     1

ου
,  2

ου
 , 3

ου
 και  4

ου
  Άμφιςςασ   

                                              ΕΝΣΑΤΘΑ 
4.  υλλόγουσ Γονζων και Κθδεμόνων 
     Δθμοτικών χολείων 1ου,  2ου , 3ου και  4ου  Άμφιςςασ  
     (με ευκφνθ των κ.κ.  Διευκυντϊν )                                                                                    
                                              ΕΝΣΑΤΘΑ 
5.  Δθμοτικι  Επιτροπι  Παιδείασ  του Διμου   Δελφών  
                                               ΕΝΣΑΤΘΑ 
6. χολικι Επιτροπι Α/κμιασ Εκπ/ςθσ  Διμου   Δελφών  

                 ΕΝΣΑΤΘΑ 
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