
                                                                                                                     
              

                                                                             
                                                                              
                                                                                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ        

Αθήνα, 23 Αυγούστου 2011
Αριθμ. Πρωτ. 37916 
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ

Ταχ. Δ/νση 
Ταχ. Κώδικας 
Πληροφορίες 

Τηλέφωνο 
Fax. 

:
: 
: 

: 
:

Ευαγγελιστρίας 2 
105 63 Αθήνα
Γ. Περδικάκης -
Δ. Ποντικάκης
213 1361024/1342
213 1361155

 

ΠΡΟΣ : Τους Δήμους της Χώρας
Έδρες τους

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις για τις απαραίτητες ενέργειες οι οποίες προηγούνται της εκτέλεσης της 
            μεταφοράς μαθητών από τους δήμους.

Αναφορικά  με  τις  απαραίτητες  ενέργειες  οι  οποίες  οφείλουν  να  προηγηθούν  πριν  από  την 

εκτέλεση της μεταφοράς μαθητών από τους δήμους σας επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 4 

της Κ.Υ.Α. αρ.35415/28-7-2011 (ΦΕΚ 1701 Β’/1-8-2011) ο Δήμαρχος βεβαιώνει με απόφασή του:

α. τις γραμμές της δημοτικής ή δημόσιας συγκοινωνίας και τα δρομολόγια αυτών οι οποίες 

εξυπηρετούν τους μαθητές και τις στάσεις επιβίβασης και αποβίβασης εκάστου 

β. τη δυνατότητα χρήσης των ίδιων μεταφορικών μέσων των δήμων σύμφωνα με την παρ. 

Β του άρθρου 2 της Κ.Υ.Α. 

γ. τους μαθητές οι οποίοι μεταφέρονται με καθένα από τους οριζόμενους στις παρ. Α, Β, Γ, 

του άρθρου 2 της Κ.Υ.Α. τρόπους 

δ. τους μαθητές οι οποίοι δικαιούνται το επίδομα του άρθρου 3 της Κ.Υ.Α.

ε.  την  πραγματοποίηση  των  δρομολογίων  στην  περίπτωση  της  σύναψης  σύμβασης 

εκτέλεσης συγκοινωνίας βάσει των διατάξεων του άρθρου 19 του Ν.2963/2001. 

Η απόφαση αυτή μπορεί να τροποποιείται και να συμπληρώνεται κατά τη διάρκεια του σχολικού 

έτους σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα κάθε φορά στοιχεία και η ύπαρξή της αποτελεί απαραίτητη 

προϋπόθεση  για  το  σύνολο  των  ενεργειών  για  την  εκτέλεση  της  μεταφοράς  μαθητών  με 

οποιονδήποτε  τρόπο.  Με  την  απόφαση  αυτή  αιτιολογείται  η  επιλογή  συγκεκριμένου  τρόπου 

μεταφοράς μαθητών καθώς σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. η μεταφορά πραγματοποιείται  καταρχήν με 

δημόσια αστική και υπεραστική ή δημοτική συγκοινωνία και εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό, είτε εν 

όλω είτε εν μέρει, τότε με ίδια μέσα των δήμων και μόνο όταν και αυτό δεν είναι εφικτό με δημόσια 

σύμβαση με σκοπό την οικονομικότερη και πλέον κατάλληλη μεταφορά.     



Επιπλέον σας επισημαίνουμε  το  γεγονός ότι  σύμφωνα με το  τελευταίο  εδάφιο  της πρώτης 

παραγράφου του άρθρου 1 της εν λόγω Κ.Υ.Α. οι δήμοι υποχρεούνται να μεταφέρουν δωρεάν τους 

μαθητές  με  την  απαραίτητη  προϋπόθεση ότι  οι  μαθητές  φοιτούν  στις  πλησιέστερες  στον τόπο 

κατοικίας τους σχολικές μονάδες, με κριτήριο το είδος της σχολικής μονάδας (δημοτικό, γυμνάσιο, 

λύκειο, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, κ.τ.λ.).

  Το παρόν έγγραφο μπορείτε να το αναζητήσετε και στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου μας: 

www.ypes.gr 
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