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ΘΕΜΑ: «Συντονισμός ενεργειών για τη μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021»

Με την παρούσα επιστολή, την οποία στέλνουμε λόγω της προετοιμασίας μας 

για το νέο σχολικό έτος 2020-2021, θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε στους/στις 

Διευθυντές/Διευθύντριες των σχολείων την ανάγκη επικαιροποίησης των στοιχείων 

των μαθητών/τριών τους στην πλατφόρμα eStudent. Η ανανέωση των στοιχείων 

αυτών συμβάλλει στην ορθή απεικόνιση της υφιστάμενης κατάστασης, μας δίνει τη 

δυνατότητα να εξετάζουμε θέματα που ανακύπτουν σε επίπεδο σχεδίασης έχοντας 

ως βάση τις τρέχουσες ανάγκες και μας βοηθά στην εξαγωγή αξιόπιστων 

στατιστικών στοιχείων, όποτε αυτά ζητούνται.

Ειδικότερα, παρακαλούμε να γίνουν, μεταξύ άλλων, οι ακόλουθες ενέργειες:  

Α) Σχετικά με τα στοιχεία μαθητών και μαθητριών

 Διαγραφή από την πλατφόρμα, των μαθητών/τριών που για οποιονδήποτε 

λόγο δεν μεταφέρονται από την Περιφέρεια Αττικής (ενδεικτικά: επειδή δεν ανήκουν 

πλέον στο δυναμικό του σχολείου).

 Επικαιροποίηση των στοιχείων των μεταφερόμενων μαθητών/τριών (π.χ. 

τάξη φοίτησης), όπου αυτό απαιτείται.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Ταχ. Δ.νση: Σταδίου 60
Ταχ. Κώδικας: 10564 - Αθήνα
Πληροφορίες: Αναστάσιος Λυμπεράτος
Tηλέφωνα:
Π.Ε Κεντρικού, Δυτικού, Βόρειου & Νότιου Τομέα: 
213 2101305, 347, 348, 345, 338
Π.Ε  Πειραιώς και Νήσων: 213-1601698, 620
Π.Ε. Δυτικής Αττικής: 213-2047043
Π.Ε. Ανατολικής Αττικής: 213-2005149, 5159
Fax: 213-2101332
e-mail: dpaidna@patt.gov.gr 

Αθήνα, 

ΠΡΟΣ:
1. Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας και Β/θμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής 
(Αποστολή στο mail@attik.pde.sch.gr)
με την παράκληση να κοινοποιηθεί σε: 

2. Όλες τις Δ/νσεις  Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Αττικής

3. Όλα τα δημόσια σχολεία της  Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας  Εκπ/σης Αττικής που 
συμμετέχουν στο πρόγραμμα μεταφοράς 
μαθητών

ΚΟΙΝ:
1. Γρ. Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών
2. Γρ. Γενικής Διευθύντριας Εσωτερικής 
Λειτουργίας
3. Γρ. Γενικού Διευθυντή Οικονομικών
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 Έλεγχος για την ορθότητα καταχώρησης της διεύθυνσης κατοικίας, καθώς και 

της απόστασής της από το σχολείο.

 Έλεγχος της ορθότητας καταχώρησης στο πεδίο «Τρόπος Μεταφοράς» και 

μεταβολή των εγγραφών που φέρουν την ένδειξη «ΑΔΗΛΩΤΟ» με τον υφιστάμενο 

τρόπο μεταφοράς.

 Προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην περίπτωση των μαθητών/μαθητριών που 

θα μετακινηθούν με Ειδικά Μαθητικά Δελτία (Ε.Μ.Δ.), καθώς δεν θα είναι δυνατή η 
χορήγησή των Ε.Μ.Δ. αν τα στοιχεία των μετακινούμενων δεν είναι 
καταχωρημένα στο eStudent. Παρακαλούμε επίσης να προστεθεί στο πεδίο 

«Παρατηρήσεις» των συγκεκριμένων καταχωρήσεων, η ένδειξη «ΟΑΣΑ» ή «ΚΤΕΛ». 

Β) ) Σχετικά με τα τακτικά δρομολόγια μεταφοράς μαθητών
Τα στοιχεία των υφιστάμενων τακτικών δρομολογίων μεταφοράς μαθητών 

της Περιφέρειας Αττικής είναι αναρτημένα στην πλατφόρμα eStudent και η  εφαρμογή 

είναι διαθέσιμη προκειμένου οι Διευθυντές/Διευθύντριες των σχολείων να υποβάλουν 

προτάσεις για τροποποιήσεις των δρομολογίων καθώς και για την καταγραφή νέων 

αναγκών για το σχολικό έτος 2020-2021.

Στις αναρτηθείσες εγγραφές δεν περιλαμβάνονται έκτακτα δρομολόγια που 

προέκυψαν λόγω αναγκών κατά την επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων στις 

11/5/2020, 18/5/2020 και 1/6/2020, μετά τη διακοπή των μαθημάτων λόγω του ιού 

COVID-19. Ως εκ τούτου, οι προτάσεις που θα γίνουν από τα σχολεία, θα πρέπει να 

αφορούν τακτικά δρομολόγια, καθώς, ανάγκες που μπορεί να προκύψουν στο 

μέλλον από ενδεχόμενα μέτρα για τον ιό COVID-19, θα αντιμετωπιστούν κατά 

απόλυτη προτεραιότητα.

Επιπλέον, θέτουμε υπ’ όψιν σας τα εξής:

 Για την υποβολή προτάσεων σχετικά με τα υφιστάμενα δρομολόγια, 

παρακαλούνται οι Διευθυντές/Διευθύντριες των σχολείων όπως προχωρήσουν σε 

κατανομή μαθητών/τριών με τρόπο ώστε να γίνεται όσο το δυνατόν 

αποτελεσματικότερη χρήση των μεταφορικών μέσων.

 Οποιαδήποτε νέα δρομολόγια, παρακαλούμε να προταθούν με φειδώ και 

μόνο εφόσον είναι απολύτως απαραίτητα (π.χ. στην περίπτωση που υπάρχουν νέα 

σχολεία).
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 Θα πρέπει επίσης να μας γνωστοποιηθούν καταργήσεις δρομολογίων λόγω 

μη υπαρχουσών αναγκών, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες από 

εμάς.

 Σχετικά με τα δρομολόγια με τα οποία εξυπηρετούνται ταυτόχρονα 

τουλάχιστον δύο (2) σχολεία, παρακαλούνται οι Διευθυντές/Διευθύντριες των 

συνεξυπηρετούμενουν σχολείων να προχωρούν στη μεταξύ τους συνεννόηση ώστε η 

καταχώρηση των στοιχείων να γίνει μόνο από έναν/μία εξ αυτών. Ο/Η 

Διευθυντής/Διευθύντρια που θα προχωρήσει στην καταχώρηση, θα πρέπει να 

καταγράψει τα στοιχεία του δρομολογίου και το συνολικό αριθμό των μαθητών για 
όλα τα σχολεία. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να σβήνεται ο συνολικός αριθμός 

μαθητών όλων των σχολείων του δρομολογίου και στη θέση του να αναγράφεται ο 

αριθμός μαθητών μόνο ενός από αυτά.

Γ) Γενικές πληροφορίες και επικοινωνία με την Υπηρεσία μας

 Παρακαλούνται οι Διευθυντές/Διευθύντριες των σχολείων να ολοκληρώσουν 

την καταχώρηση στοιχείων και αιτημάτων στο eStudent, έως τις 26/06/2020, 

προκειμένου να ακολουθήσει η επεξεργασία τους. Για σχολεία των οποίων οι 

εγγραφές ολοκληρώνονται σε μεταγενέστερη ημερομηνία (π.χ. μουσικά και 

καλλιτεχνικά σχολεία λόγω εισαγωγικών εξετάσεων), παρακαλούμε οι καταχωρήσεις 

στην πλατφόρμα να γίνουν έως και δέκα (10) ημέρες μετά την ολοκλήρωση των 

εγγραφών.

 Σχολεία που μέχρι σήμερα δεν έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα μεταφοράς 

μαθητών, θα πρέπει να υποβάλουν αίτημα προς τη Διεύθυνση Παιδείας της 

Περιφέρειας Αττικής (στην ηλ. διεύθυνση dpaidna@patt.gov.gr) προκειμένου να 

εγγραφούν στην πλατφόρμα eStudent και να δοθούν κωδικοί πρόσβασης.

 Οδηγός χρήσης της πλατφόρμας υπάρχει εντός αυτής, στη θέση Έγγραφα → 
→ Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής eStudent → Λήψη Αρχείου.

 Για διευκρινίσεις, πληροφορίες, αιτήματα επαναφοράς κωδικών πρόσβασης 

σε περίπτωση απώλειάς τους ή “κλειδώματος” της εφαρμογής και οποιαδήποτε 

βοήθεια, η επικοινωνία με εμάς μπορεί να γίνεται τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά ως εξής:

 Για τα σχολεία των Περιφ. Ενοτήτων Κεντρικού, Βόρειου, Δυτικού και 

Νότιου Τομέα Αθηνών στα τηλέφωνα 213-2101305, 338, 345, 347, και 348 ή στην 

ηλ. διεύθυνση dpaidna@patt.gov.gr.
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 Για τα σχολεία της Περιφ. Ενότητας Ανατολικής Αττικής στα τηλέφωνα 213-

2005159 και 149 ή στις ηλ. διευθύνσεις evlachaki@patt.gov.gr και 

akatostara@patt.gov.gr.

 Για τα σχολεία της Περιφ. Ενότητας Δυτικής Αττικής, στο τηλέφωνο 213-

2047043 ή στην ηλ. διεύθυνση aliberatos@patt.gov.gr.

 Για τα σχολεία των Περιφ. Ενοτήτων Πειραιώς και Νήσων, στα τηλέφωνα 

213-1601698 και 620 ή στις ηλ. διευθύνσεις kpapadimitriou@patt.gov.gr και 

akiourtzoglou@patt.gov.gr.

Παρακαλούμε την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής για την προώθηση του εγγράφου αυτού προς 

τα δημόσια σχολεία της Αττικής καθώς επίσης για τη διευκόλυνση της όλης 

διαδικασίας.

Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΣΕΡΠΑΝΟΣ

Εσωτερική διανομή:
Τμήματα Εκπαιδευτικών Θεμάτων 
όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων
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