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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                      
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ                                                      
Διεύθυνση: Σταδίου 60
Τ.Κ.: 105 64                                                                          
Τηλ: 213 2101307-348  
Fax : 213 210 1332
e-mail: dpaidna@patt.gov.gr                         

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Ως προς την συμπερίληψη και των 
Γυμνασίων στα αναφερόμενα σχολεία

ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα 

ΠΡΟΣ:
Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και 
Β/θμιας Εκπαίδευσης Αττικής 

με την παράκληση να κοινοποιηθεί στα 
δημόσια σχολεία  Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής (Ημερήσια και 
Εσπερινά  Γυμνάσια, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, 
Καλλιτεχνικά, Μουσικά, Πρότυπα και 
Πειραματικά)  ΕΚΤΟΣ των Σχολικών 
Μονάδων Ειδικής Αγωγής και 
Εκπαίδευσης 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών 
Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α Α.Ε.)

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση Ειδικών Μαθητικών Δελτίων (Ε.Μ.Δ.) του Οργανισμού Αστικών 
Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α Α.Ε.) σε μαθητές/μαθήτριες δημόσιων σχολείων της 
Αττικής, για το σχολικό έτος 2022-2023»

Σας ενημερώνουμε ότι μετά την υπογραφή της σύμβασης του «Ο.Α.Σ.Α Α.Ε.» με τη 

Περιφέρεια, μπορούν οι μαθητές/τριες που δικαιούνται, να πάρουν τις προσωποποιημένες 

κάρτες ελεύθερης μετακίνησης του Ο.Α.Σ.Α. για τη δωρεάν μετάβασή τους από τη κατοικία 

τους στο σχολείο και αντίστροφα κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας των σχολείων.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούνται οι Διευθυντές/Διευθύντριες των σχολείων να 

αποστέλλουν στο email της Διεύθυνσης Παιδείας της Περιφέρειας: dpaidna@patt.gov.gr  το 

αίτημα, με συνημμένη κατάσταση των μαθητών/τριών που επιθυμούν να τους χορηγηθούν οι 

κάρτες.  Στη κατάσταση να αναγράφονται εκτός από το ονοματεπώνυμο των μαθητών, η 

τάξη στην οποία φοιτούν, και η διεύθυνση και ο τόπος της κατοικίας τους.  

Για να εγκριθεί το αίτημα από τη Περιφέρεια, θα πρέπει να βεβαιώνονται από τον/την 

Διευθυντή/ντρια του σχολείου ότι υφίστανται για τους μαθητές που ζητούν μεταφορά με 
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δημόσια συγκοινωνία, οι προϋποθέσεις του άρθρου 1, της Κ.Υ.Α. 50025/2018 (ΦΕΚ 

Β’4217), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 53173/11-08-2022 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β’ 4294) και 

ειδικότερα να πληρείται το κριτήριο της χιλιομετρικής απόστασης, της φοίτησης σύμφωνα με 

τη χωροταξική κατανομή των αρμόδιων Διευθύνσεων  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την εισαγωγή των μαθητών στις οικείες σχολικές 

μονάδες, να μην είναι απόφοιτοι ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ κλπ.

 Εφόσον εγκριθεί το αίτημα του σχολείου από τη Περιφέρεια, για να πάρουν οι 

μαθητές/τριες τις προσωποποιημένες κάρτες  ελεύθερης μετακίνησης του Ο.Α.Σ.Α, οι 

μαθητές και τα σχολεία θα ακολουθήσουν τη διαδικασία που περιγράφεται στα άρθρα 11-17 

της σύμβασης του ΟΑΣΑ.  

Παρακαλούνται οι υπεύθυνοι για τη μεταφορά μαθητών των σχολικών μονάδων, να 

ενημερώσουν τους μαθητές, για το τρόπο χρήσης της κάρτας, σύμφωνα με τα άρθρα 4-9 της 

σύμβασης.

Τηλέφωνα επικοινωνίας με Ο.Α.Σ.Α.: 2108200801-822-908

Ταχ.Διεύθυνση: Ρεθύμνου 16, Αθήνα

Ταχ.κώδικας: 10682

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία και παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε 

πληροφορία ή διευκρίνηση.

                                                                                   Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
                                                                                       
                                                                                              Χαρίλαος Σερπάνος

Συνημμένα:
1. Η υπ’ αριθ. 50025/2018 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 4217 τ.Β’)

2. Η υπ’ αριθ. 53173/11-08-2022 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β’ 4294)

3. Η υπ’αρ.114/2022 σύμβαση του Ο.Α.Σ.Α. με τη Περιφέρεια.

Εσωτερική διανομή:
Τμήματα Εκπαιδευτικών Θεμάτων όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων
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