1ο Δημοτικό Σχολείο Γιαννιτσών: Πλατεία Γκόνου Γιώτα – 20ης Οκτωβρίου – Άνω
Ρωμυλίας –Κολοκοτρώνη –Χατζηδημητρίου - Πλατεία Γκόνου Γιώτα.
2ο Δημοτικό Σχολείο Γιαννιτσών:
Έναρξη : Κοντά από διασταύρωση Πλατείας Γκόνου Γιώτα
Χατζηδημητρίου δεξιά ( ζυγοί αριθμοί) από το ύψος της Καράιτσης – Οργαντζή
δεξιά ( ζυγοί αριθμοί) - Οικονόμου δεξιά ( μονοί αριθμοί) – Λιάτσου δεξιά ( μονοί
αριθμοί) – Εθνικής Αντίσταση δεξιά ( μονοί αριθμοί) – Ηφαιστίωνος αριστερ ( ζυγοί
αριθμοί) – Πάροδος Οπροπούλου ( μονοί αριθμοί) – Μαγκριώτου δεξιά ( μονοί
αριθμοί) – Αικ.Βαρελά δεξιά ( μονοί αριθμοί) – Καψαμπέλη αριστερά ( ζυγοί
αριθμοί) Καράιτση δεξιά ( μονοί αριθμοί) – Χατζηδημητρίου δεξιά.
Α. ΟΔΟΙ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ:
Ασμανίδη , Άρσους Βουδρισλή Βουλγαροκτόνου , Γρηγορίου Ε΄,Δημητριάδου ,
Διονυσίου Αρχ., Καλλιόπη Καρτσούλη Ε΄ , Κασάπη, Λιάπτση , Μίγκα Πέτρου,
Μπιζανίου, Πτολεμαίων , Χατζοπούλου , Αικ. Χατζηγεωργίου
Β. ΟΔΟΙ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Βαρελά (2-6) (1-τέλος)
Εθν.Αντίστασης (2-58) και (1-63)
Ηφαιστίωνος (2-12)
Καράιτση (1-0)
Καψαμπέλη (2-22)
Λιάτσου (όλοι οι μονοί αριθμοί)
Μαγκριώτου (16-τέλος) και (9-τέλος)
Μακαρίου (22-τέλος) και (19-τέλος)
Οικονόμου (1-91) και (2-26)
Οπροπούλου Πάροδος
Οργαντζή (όλοι οι ζυγοί αιρθμοί)
Π.Π.Γερμανού (1-9)
Χατζηδημητρίου (2-122)

4ο Δημοτικό Σχολείο Γιαννιτσών:
Χατζηδημητρίου (τα μονά) ανεβαίνοντας αριστερά από το Δημαρχείο, μέχρι τη
διασταύρωση με Οργαντζή και αρχή της Μητροπόλεως.
Οργαντζή (τα ζυγά) αριστερά μέχρι διασταύρωση με Γράμμου Βίτση,συνέχεια σε
Τρίτσκουμέχρι διασταύρωση με Χ. Διδασκάλου.
Χ.Διδασκάλου αριστερά μέχρι διασταύρωση με Διγενή- Μητροπόλεως.
Νίκης μέχρι περιφερειακό και όλο το κομμάτι του περιφερειακού μέχρι τη
διασταύρωση με Κολοκοτρώνη στο κόμβο Αμπελειών.
Κολοκοτρώνη κατεβαίνοντας προς Δημαρχείο αριστερά μέχρι το σηματοδότη στη
διασταύρωση με Χατζηδημητρίου.
5ο Δημοτικό Σχολείο Γιαννιτσών:
ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ: Κωνσταντινουπόλεως
ΝΟΤΙΑ: Οδυσσέα Ελύτη
ΔΥΤΙΚΑ: Πίπκα
ΒΟΡΕΙΑ: Καπετάν Βάρδα
6ο Δημοτικό Σχολείο Γιαννιτσών:
Το 6ο Δημοτικό Σχολείο συνορεύει με το 11ο Δημοτικό Σχολείο.
Μεγάλου Αλεξάνδρου μέχρι τα φανάρια – ΠΙΠΚΑ-ΜΠΑΦΡΑΣ-ΜΑΔΥΤΟΥ(
πολυκατοικίες από την αριστερή μεριά του δρόμου)- Αγίας ΠαρασκευήςΦιλίππου(μέχρι τα όρια της οδούς Αγίας Παρασκευής).
7ο Δημοτικό Σχολείο Γιαννιτσών:
Από τη διασταύρωση του φωτεινού σηματοδότη μπροστά στο σχολείου επί της
οδού Τ. Ηιλοπούλου, ανεβαίνουμε προς τον πεζόδρομο αριστερά την οδό Π.Μελά
έως το πολύκεντρο. Κατεβαίνουμε την Ελ. Βενιζέλου(Αριστερά) έως την πλατεία
Γκόνου Γιώτα, αριστερά την οδού της 20ης Οκτωβρίου (η οδός προς Αξό) μέχρι το
στρατόπεδο, δεξιά στο φανάρι και στημ περιφερειακή προς Αμπελειές( κάτω από το
3ο Γυμνάσιο),συνεχίζουμε προς τις εργατικές κατοικίες και επιστρέφουμε δεξιά την
Τ. Ηλιοπούλου μέχρι το ύψος του φούρνου Βακαλάκη.
Σε ό,τι αφορά στα εφαπτόμενα όρια με την όμορη σχολική μονάδα του 3ου
Δημοτικού σχολείου, διαχωριστικό όριο είναι η οδός Κάππα, που τροποποιείται
ανάλογα του αριθμού των μαθητών/τριών.
Τα νηπιαγωγεία που δίνουν μαθητές είναι το 3ο, το 11ο(μέχρι τώρα), το 21ο , το
7ο(Μερικώς) και μεμονωμένα κάποια από το συγκρότημα Πέτρου και Παύλου.

8ο Δημοτικό Σχολείο Γιαννιτσών:
Κωνσταντινουπόλεως έως διασταύρωση με οδό Κυρίλλου και Μεθοδίου , Κυρίλλου
και Μεθοδίου με διασταύρωση Κατσώνη, Κατσώνη με πλατεία Αλεξάνδρου, οδός
Λιάτσου με διασταύρωση Οικονόμου, οδός Οικονόμου με διασταύρωση Χρ.
Διδασκάλου, Χρ. Διδασκάλου με διασταύρωση Ευξείνου Πόντου, Ευξείνου Πόντου
με διασταύρωση Αργυρουπόλεως έως την οδό που οδηγεί στον Πενταπλάτανο.

10ο Δημοτικό Σχολείο Γιαννιτσών:
Ξεκινώντας από την πλατεία Γκόνου Γιώτα, ανεβαίνουμε όλη την Βελίκα Ρώμα,
στρίβουμε αριστερά στην Δημάρχου Στάμκου ως την φιλαρμονική ,όπου
συνεχίζουμε μπαίνοντας στην Καπετάν Βάρδα ως τα φανάρια των σφαγείων. Στο
σημείο αυτό στρίβουμε στην Εθνικής Αντιστάσεως μέχρι τη συνάντησή της με την
οδό Ηφαιστίωνος , στρίβουμε αριστερά και μπαίνουμε στην οδό Ηφαιστίωνος.
Κάπου στην μέση της Ηφαιστίωνος υπάρχει « πεζόδρομος» που βγάζει στην
διαγώνιο ( καθαριστήριο) , σημείο συνάντησης της οδού Οπροπούλου με την οδό
Μαγκριώτη, εδώ μπαίνουμε στην
Μαγκριώτη ( με κατεύθυνση τη
φιλαρμονική).Από την Μαγκριώτη στρίβουμε δεξιά στην οδό Αικ. Βαρελά μέχρι να
συναντήσουμε την οδό Χατζοπούλου. Στρίβουμε αριστερά στην Χατζοπούλου και
την κατεβαίνουμε ως την συνάντησή της με την Χατζηδημητρίου. Εκεί στρίβουμε
αριστερά στην Χατζηδημητρίου και προχωρούμε ως τη πλατεία Γκόνου Γιώτα όπου
και κλείνει το πολεοδομικό μας πολύγωνο.

11ο Δημοτικό Σχολείο Γιαννιτσών:
Ξεκινώντας από την Εγνατία , μας ανήκει η μία πλευρά της Βενιζέλου μέχρι το ύψος
της Αγίας Παρασκευής. Συνεχίζοντας την οδό Ειρήνης και μέχρι τον περιφερειακό
όλες οι κατοικίες φτάνοντας και πάλι στην Εγνατίας ανήκουν στην περιφέρειά μας .

