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ΘΕΜΑ: «Υπενθυμιστικό έγγραφο για τον συντονισμό ενεργειών εν όψει του νέου, 
τριετούς διαγωνισμού (2022-2025) μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δημόσιων σχολείων Περιφέρειας Αττικής»

Σχετ: Το με αρίθ. πρωτ. 121282/14-02-2022 έγγραφό μας

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, στο πλαίσιο του νέου διαγωνισμού 

μεταφοράς μαθητών δημοσίων σχολείων που αφορά τα επόμενα τρία (3) σχολικά έτη 

(2022-2023, 2023-2024 και 2024-2025), παρακαλούμε για τα εξής:

Α. Οι Διευθύντριες/Διευθυντές-Προϊσταμένες/Προϊστάμενοι των σχολείων που είναι ήδη 

ενταγμένα στο πρόγραμμα μεταφοράς μαθητών, να επικαιροποιήσουν έως τις 
03/06/2022, εάν απαιτείται, τις καταχωρήσεις των υφιστάμενων δρομολογίων μεταφοράς 

μαθητών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα e-student ή να εισάγουν τυχόν νέα δρομολόγια. 

Εξυπακούεται ότι σχολεία που έχουν ήδη επικαιροποιήσει τις καταχωρήσεις τους 
ή/και δεν έχουν εν τω μεταξύ προκύψει νέα δεδομένα, δεν απαιτείται να προβούν 
σε οποιαδήποτε ενέργεια.

Β. Για σχολεία που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα μεταφοράς μαθητών για πρώτη 
φορά, παρακαλούμε όπως οι Διευθύντριες/Διευθυντές τους προβούν το συντομότερο 

δυνατό στις εξής ενέργειες:

1. Επικοινωνία με τη Διεύθυνση Παιδείας της Περιφέρειας Αττικής (στην ηλ. 

διεύθυνση dpaidna@patt.gov.gr ή τηλεφωνικά) προκειμένου να έρθουν σε συνεννόηση 

με τα αρμόδια Τμήματα Εκπαιδευτικών Θεμάτων για θέματα που αφορούν το ισχύον 

κανονιστικό πλαίσιο.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Ταχ. Δ.νση: Σταδίου 60
Ταχ. Κώδικας: 10564 - Αθήνα
Tηλέφωνα:
Π.Ε Κεντρικού & Βόρειου Τομέα:213-2101347,348,331 
Π.Ε Δυτικού Τομέα:213- 2101338 
Π.Ε Νότιου Τομέα:213-2101345
Π.ΕΠειραιώς και Νήσων:213-1601698
Π.Ε. Δυτικής Αττικής:213-2047043, 041
Π.Ε. Ανατολικής Αττικής:213-2005303,149,159
e-mail:dpaidna@patt.gov.gr

Αθήνα, 

ΠΡΟΣ:
Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας και Β/θμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής

με την παράκληση να κοινοποιηθεί σε:
1. Όλες τις Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής

2. Όλα τα δημόσια σχολεία της 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής

ΚΟΙΝ:
1. Γρ. Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών
2. Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής 
Λειτουργίας
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2.  Καταχώρηση, μετά την παραπάνω επικοινωνία, των στοιχείων των 
δικαιούχων μεταφοράς στην πλατφόρμα myschool (που θα χρησιμοποιείται από 
τούδε και στο εξής).

      Για διευκρινίσεις, πληροφορίες, και οποιαδήποτε βοήθεια, η επικοινωνία μπορεί να 

γίνεται ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά και ειδικότερα:

➢ Για τα σχολεία των Περιφ. Ενοτήτων Κεντρικού και Βόρειου Τομέα Αθηνών: 

213-2101347 και 331 ή στην ηλ. διεύθυνση dpaidna@patt.gov.gr

➢ Για τα σχολεία της Περιφ. Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών: 213-2101338 ή στην 

ηλ. διεύθυνση dpaidna@patt.gov.gr

➢ Για τα σχολεία της Περιφ. Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών: 213-2101345 ή στην 

ηλ. διεύθυνση dpaidna@patt.gov.gr

➢ Για τα σχολεία της Περιφ. Ενότητας Ανατολικής Αττικής: 213-2005303, 5149 και 

5159 ή στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: dpaidna@patt.gov.gr gtsakni@patt.gov.gr, 

akatostara@patt.gov.gr και evlachaki@patt.gov.gr

➢ Για τα σχολεία της Περιφ. Ενότητας Δυτικής Αττικής:213-2047043, 041 ή στις 

ηλεκτρονικές διευθύνσεις: aliberatos@patt.gov.gr, gpouliasi@patt.gov.gr, 

dpaidna@patt.gov.gr

➢ Για τα σχολεία των Περιφ. Ενοτήτων Πειραιώς και Νήσων: 213-1601698 ή στην 

ηλ.διεύθυνση: kpapadimitriou@patt.gov.gr, dpaidna@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.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε πληροφορία ή διευκρίνιση και σας 

ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία.

Εσωτ. διανομή:
-Τμήματα Εκπαιδευτικών Θεμάτων όλων των Π.Ε. 

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Παιδείας 

Χαρίλαος Σερπάνος
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