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ΘΕΜΑ: Υποβολή στοιχείων για την µεταφορά µαθητών από τον ∆ήµο Ρεθύµνης. 

 

Σχετ: α)Οι διατάξεις  του άρθρου  94 παρ. 4,  εδάφ. 17,  εδάφ. 18  του Ν. 3852/2010  

          «Νέα  αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης …Καλλικράτης»  σε συνδυασµό µε τις  

          διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 1 α) του ιδίου νόµου. 

         β) Το υπ΄ αρ. πρ. 12839/14-6-2011 έγγραφό µας. 

         γ) Η ΚΥΑ   35415/28-7-2011 (ΦΕΚ 1701/01.08.2011 τ. Β΄)   «Μεταφορά µαθητών 

               πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης από του ∆ήµους».  

         δ) Οι εγκύκλιοι του Υπουργείου Εσωτερικών 37916/23-8-2011,  35254/39/28-7- 

              2011 και    39711/46/7-9-2011. 

         ε)  οι οδηγίες που εδόθησαν από τον αντιδήµαρχο  σε θέµατα Παιδείας κ.  

               Γεωργαλή κατά        τις ενηµερωτικές συναντήσεις του µε τους δ/ντες των  

               σχολείων του δήµου ∆/θµιας και  Π/θµιας Εκπαίδευσης  κατά την 8/9/2011 και 

                9/9/2011 αντιστοίχως,  

 

   Προκειµένου να καταστεί δυνατή η συλλογή των απαραίτητων στοιχείων για την 

µεταφορά µαθητών από τον ∆ήµο Ρεθύµνης για το σχολικό έτος 2011-2012, σύµφωνα µε 

τα παραπάνω σχετικά, παρακαλούµε όπως µας αποστείλετε τα ζητούµενα στοιχεία  το 

αργότερο  µέχρι την 23/09/2011, συµπληρώνοντας τον συνηµµένο πίνακα σε 

ηλεκτρονική µορφή. 

  Παρακαλούµε τα στοιχεία να υποβληθούν σε έντυπη µορφή αρµοδίως υπογεγραµµένα 

λόγω του ότι οι καταστάσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο ελεγκτικό συνέδριο προς 

έλεγχο καθώς και σε ηλεκτρονική µορφή είτε αποστέλλοντας µήνυµα µε ηλεκτρονικό 

ταχυδροµείο στην διεύθυνση    makrilaki@rethymno.gr, είτε σε cd.ταχυδροµικώς. 

   Σας υπενθυµίζουµε ότι µπορείτε να αφήνετε την αλληλογραφία σας για το τµήµα 

παιδείας του δήµου και στο για το σκοπό αυτό τοποθετηµένο γραµµατοκιβώτιο στο 

δηµοτικό κατάστηµα  του δήµου  στο Ρέθυµνο (Λ. Κουντουριώτη) ή    στην κ. Σπιτά 

(γραφείο δηµάρχου). 

Αθάνατος 20/09/2011 

Αρ. Πρ. : 20973 

ΠΡΟΣ 

-Τους ∆/ντες των Σχολικών µονάδων 

Α/θµιας και Β/θµιας Εκπ/σης ∆ήµου 

Ρεθύµνης.   

ΚΟΙΝ/ΣΗ:  

- ∆/νσεις Π/θµιας & ∆/θµιας Εκπ/σης Ν. 

Ρεθύµνης. 

- Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Ρεθύµνης 

 



  Σας επισηµαίνουµε ότι σύµφωνα µε την ΚΥΑ 35415/2011 οι δήµοι υποχρεούνται να 

µεταφέρουν δωρεάν τους µαθητές υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι µαθητές 

φοιτούν στις πλησιέστερες στον τόπο κατοικίας τους σχολικές, µονάδες µε κριτήριο 

βέβαια το είδος της σχολικής µονάδας (π.χ. δηµοτικό, γυµνάσιο, λύκειο, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, 

µουσικό κ.τ.λ.). 

  Επίσης σύµφωνα µε την εγκ. 37916/23-8-2011,  η απόφαση του δηµάρχου που 

προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 4 της ΚΥΑ  αρ. 35415/2011 µπορεί να 

τροποποιείται και να συµπληρώνεται  κατά την διάρκεια του σχολικού έτους σύµφωνα 

µε τα  επικαιροποιηµένα κάθε φορά στοιχεία. Η ύπαρξή της δε  αποτελεί απαραίτητη 

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

οποιοδήποτε τρόπο. 

  Παρακαλούµε λοιπόν µετά την αποστολή εκ µέρους σας των ζητούµενων στοιχείων 

όπως  ενηµερώνεται την υπηρεσία µας σε  οποιαδήποτε µεταγενέστερη  αλλαγή – 

διαφοροποίηση  των στοιχείων των µεταφερόµενων µαθητών του σχολείου σας. 

  Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν µεταφερόµενοι µαθητές παρακαλούµε όπως 

απαντήσετε αρνητικά. 

  Ευχαριστούµε  εκ των προτέρων για τις ενέργειές σας.   

 

 

 

 

 

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

 

 

 

 

Συνηµµένα: 

- ΚΥΑ   35415/28-7-2011 (ΦΕΚ 1701/01.08.2011 τ. Β) 

- Οι εγκύκλιοι του Υπουργείου Εσωτερικών 37916/23-8-2011,  35254/39/28-7- 

              2011 και    39711/46/7-9-2011 

- Πίνακας σε ηλεκτρονική µορφή προς συµπλήρωση.  
- ∆ιαπιστωτική πράξη του δηµάρχου 19201/2011. 


