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Μαρούσι,   04/11/2021   
Αριθμ. Πρωτ.: 141507/Δ6

ΠΡΟΣ:
Πειραματικό Σχολείο Παν/μίου Αθηνών 
(Π.Σ.Π.Α) 
 mail  @  gym  .  aei  -  athin  .  att  .  sch  .  gr  

- 1ο Πρότυπο Γυμνάσιο Αθηνών 
 1  gympeir  @  sch  .  gr  

-  2ο Πρότυπο Γυμνάσιο Αθηνών 
mail  @2  gym  -peir-athin.att.sch.gr  

- 1o 12/θ Πειραματικό Δ.Σ. Παν/μίου Αθηνών 
(ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ)
mail  @1  dim  -  uoa  .  att  .  sch  .  gr  

- 1/θ Πειραματικό Δ.Σχ. Παν/μίου Αθηνών 
(ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ)
mail  @  dim  -1  th  -  marasl  .  att  .  sch  .  gr  

- Πειραματικό Σχολείο Παν/μίου Αθηνών  
- (6/θ Δ. Σχ.)

pspa  @  sch  .  gr  ; 
mail  @  dim  -  peir  -  aei  .  att  .  sch  .  gr  

- 3/θ Πειραματικό Δ.Σχ. Πανεπιστημίου Αθηνών  
(ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ) 
mail  @  dim  -  aei  -  marasl  .  att  .  sch  .  gr  

- Πειραματικό Σχολείου Παν/μίου Αθηνών 
(ΛΥΚΕΙΟ)
mail  @  lyk  -  aei  -  athin  .  at  .  sch  .  gr  

- 2ο Πρότυπο Γ.Ε.Λ. Αθήνας 
mail  @2  lyk  -  peir  -  athin  .  att  .  sch  .  gr  

- 1o  Πρότυπο Γ.Ε.Λ. Αθηνών (ΓΕΝΝΑΔΕΙΟ)
- mail  @1lyk-  peir  -  gennad  .  att  .  sch  .  gr  

                         Ηλεκτρονική διεκπεραίωση

KOIN:  
1. Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής  
 mail  @  attik  .  pde  .  sch  .  gr  
 2. Διεύθυνση Α/βάθμιας Εκπαίδευσης  Α’  
Αθήνας 
mail  @  dipe  -  a  -  ath  .  att  .  sch  .  gr  
 3. Διεύθυνση   Β/θμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας

mail  @  dide  -  a  -  ath  .  att  .  sch  .  gr  
 

ΘΕΜΑ:  Κατ΄  εξαίρεση είσοδος στο Μικρό Δακτύλιο για τη  δωρεάν μεταφορά μαθητών, που
φοιτούν κατά το σχολ. έτος 2021-2022.στα Πρότυπα-Πειραματικά Σχολεία, τα οποία εδρεύουν
εντός του Μικρού Δακτυλίου.

Με την υπ΄ αριθμ.  289738/20.10.20021 (Β΄4860)  Κοινή Υπουργική Απόφαση ρυθμίζεται  το
θέμα των μέτρων  περιορισμού κυκλοφορίας οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας. Με την εν λόγω ΚΥΑ
δεν προβλέπεται κάποια εξαίρεση για τα οχήματα γονέων μαθητών των Πρότυπων-Πειραματικών
Σχολείων.  
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Σε συνέχεια του αριθ. 4136/27.10.2021 της Γενικής Γραμματείας Α/θμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης  και  Ειδικής  Γραμματείας  του  Υπουργείου,  το  Υπουργείο   Προστασίας  του  Πολίτη
εξέδωσε  το  υπ΄αριθ.  πρωτ.  1259/21/2285131  έγγραφό  του,  σύμφωνα  με   το  οποίο  οι  γονείς
μαθητών Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων, οι οποίοι χρειάζεται να κινούνται εντός των ορίων
του Μικρού Δακτυλίου για τη μεταφορά αυτών προς το σχολείο, θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση
στη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής  (Θ. Δηλιγιάννη 24-26, Γραφείο Δακτυλίου στο Ισόγειο του Κτηρίου
(Είσοδος  από  οδό  Σάμου),  τηλ.  210-5284142,  αποκλειστικά  με  αυτοπρόσωπη  παρουσία και
τηρουμένων των εκάστοτε ισχυόντων υγειονομικών μέτρων προστασίας, κατά τις ημέρες Δευτέρα
έως Παρασκευή και από ώρες 09:00 έως 13:00.

 Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης του γονέα, άδειας
κυκλοφορίας οχήματος και βεβαίωση φοίτησης του τέκνου. Το έγγραφο της αίτησης χορηγείται από
τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής. Οι ανωτέρω αιτήσεις θα υποβληθούν για εξέταση στο Υπουργείο
Προστασίας του Πολίτη. 

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των γονέων των μαθητών που μεταφέρουν τα τέκνα τους για
φοίτηση στα  σχολεία σας.

Εσ. Διανομή

Αυτοτελές Τμήμα Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.

Γ.Δ.Σ.Π.Δ.Ε.

Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟЇΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 
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