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ΘΕΜΑ: «Βεβαιώσεις χιλιομετρικής απόστασης για την εκκαθάριση δαπανών 
γονικών επιδομάτων μεταφοράς μαθητών»

Για τη χορήγηση γονικών επιδομάτων μεταφοράς μαθητών εφαρμόζεται το άρθρο 
3 της 50025/2018 (ΦΕΚ 4217 Β’) Κοινής Υπουργικής Απόφασης, όπου ορίζεται ότι αν 

η μεταφορά μαθητών με Ειδικά Μαθητικά Δελτία ή με Ίδια Μέσα των Δήμων και των 

Περιφερειών ή με Δρομολόγια Δημόσιας Σύμβασης Υπηρεσιών δεν είναι εφικτή ή 

κρίνεται οικονομικά ασύμφορη και οι μαθητές μεταφέρονται με ευθύνη εκείνων που έχουν 

τη γονική μέριμνα ή των κατά νόμο επιτρόπων αυτών, χορηγείται επίδομα υπολογιζόμενο 

βάσει της χιλιομετρικής (μονής διαδρομής) απόστασης της κατοικίας από το σχολείο, με 

κόστος ίσο με 0,35 €/χιλιόμετρο και για τις ημέρες παρουσίας του μαθητή στο σχολείο.

Βάσει την ως άνω διάταξης, με την οποία το ύψος του επιδόματος είναι ευθέως 

ανάλογο με την απόσταση οικίας-σχολείου, παρακαλούμε στα σχετικά δικαιολογητικά 

που αποστέλλονται από τα σχολεία στις Διευθύνσεις Οικονομικών των Περιφερειακών 

Ενοτήτων της Περιφέρειας Αττικής, να συμπεριλαμβάνονται, οπωσδήποτε, βεβαιώσεις 

χιλιομετρικής απόστασης οικίας-σχολείου από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου 

κατοικίας των μαθητών/τριών.

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Αττικής παρακαλείται για την κοινοποίηση του παρόντος εγγράφου στους λοιπούς 

αποδέκτες, προκειμένου η διαδικασία εκκαθάρισης, ενταλματοποίησης και πληρωμής 

των σχετικών δαπανών να γίνεται χωρίς καθυστερήσεις.
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Αθήνα,

ΠΡΟΣ:
1. Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής με 
την παράκληση να προωθηθεί σε:
2. Όλες τις Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπ/σης της Αττικής
3. Όλα τα Δημόσια Σχολεία Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Αττικής που 
συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Μεταφοράς Μαθητών της 
Περιφέρειας Αττικής

ΚΟΙΝ:
1. Γρ. Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών
2. Γρ. Γενικής Διευθύντριας Εσωτερικής Λειτουργίας
3. Γρ. Γεν. Διευθυντή Οικονομικών
4. Διευθύνσεις Οικονομικών όλων των Περ. Ενοτήτων

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΟΔΑΡΑ
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