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ΘΕΜΑ: Ενηµέρωση για τον νέο τρόπο µεταφοράς των µαθητών. 

 

  Αγαπητοί γονείς,  

 

Όπως έχετε πληροφορηθεί από τους ∆/ντές των σχολείων   η µεταφορά των µαθητών από 

∆ευτέρα 9/1/2012 θα γίνεται σύµφωνα µε την νέα κοινή υπουργική απόφαση µε αρ. 35415/28-7-

2011(ΦΕΚ 1701 Β΄). 

  Για την πληρέστερη ενηµέρωση σας και προς αποφυγή παρερµηνειών θέλουµε να σας 

τονίσουµε τα εξής: 

1. Από 9/1/2012 οι ∆ήµοι έχουν την  ευθύνη διαχείρισης της µεταφοράς των µαθητών 

εφαρµόζοντας την σχετική νοµοθεσία. 

2. Η αποζηµίωση κάθε διαδροµής καθορίζεται από µαθηµατικό τύπο που έχει αποστείλει το 

Υπουργείο Εσωτερικών (παράρτηµα ΚΥΑ 35415/2011). 

3. Η οργάνωση των δροµολογίων γίνεται βάσει συγκεκριµένων οδηγιών του ΥΠ.ΕΣ. 

4. Οι δήµοι δεν µπορούν να χρηµατοδοτήσουν το έργο της µεταφοράς των µαθητών. Τα 

χρήµατα για την πληρωµή των δικαιούχων θα στέλνονται από το ΥΠ.ΕΣ. αφού πρώτα ο 

∆ήµος στείλει τις καταστάσεις µε τα ονόµατα των µαθητών, τις διαδροµές, τα 

δροµολόγια του ΚΤΕΛ και τους χάρτες των διαδροµών. (Αν στο µέλλον προκύψει λάθος 

αυτό θα χρεώνεται στους υπαλλήλους του ∆ήµου, στους αιρετούς που είναι υπεύθυνοι 

και στους ∆/ντές των Σχολείων). 

5. Υπεύθυνοι και υπόλογοι για την συµπλήρωση των καταστάσεων µε τα ονόµατα των 

µαθητών που δικαιούνται µεταφοράς είναι οι ∆/ντές των Σχολείων. 

6. Η  κοινή υπουργική απόφαση που καθορίζει τις µεταφορές αναφέρει ότι οι µαθητές 

Α΄θµιας και Β΄θµιας Εκπ/σης που είναι κάτοχοι Ειδικού Μαθητικού ∆ελτίου  

µετακινούνται ∆ΩΡΕΑΝ (όταν διακινούνται ηµέρες ή ώρες µη λειτουργίας του σχολείου 

υποχρεούνται να καταβάλουν το 50% της κανονικής τιµής του εισιτηρίου της διαδροµής 

που κάνουν- Β.∆.306/73) µε την Αστική και Υπεραστική ∆ηµόσια συγκοινωνία του 

ΚΤΕΛ. ∆ηλαδή δεν προβλέπονται χωριστά δροµολόγια για µαθητές. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσµα στο ίδιο λεωφορείο του ΚΤΕΛ να συνυπάρχουν επιβάτες και µαθητές 

Νηπιαγωγείων, ∆ηµοτικών, Γυµνασίων και Λυκείων.  Όσοι µαθητές αναφέρονται στην 

διαπιστωτική πράξη του δηµάρχου υπ΄αρ. 28685/15-12-2011 (Α∆Α: 45Ψ4Ω1Ψ-ΦΕΞ) -  

για την περιγραφόµενη διαδροµή -  θα µεταφέρονται κανονικά εφόσον έχουν εφοδιαστεί 

µε το Ειδικό Μαθητικό ∆ελτίο από τον δ/ντή του σχολείου τους.               

  

Αθάνατος 28/12/2011 

Αρ. Πρ. :29917 

ΠΡΟΣ 

ΓΟΝΕΙΣ &  ΚΗ∆ΕΜΟΝΕΣ  ΜΑΘΗΤΩΝ  

Α΄ΘΜΙΑΣ & Β΄ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ 

ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

 

ΚΟΙΝ/ΣΗ 

- ∆/ΝΤΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Α΄ΘΜΙΑΣ & Β΄ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠ/ΣΗΣ ∆. ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

- ∆/ΝΣΗ Α΄ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

- ∆/ΝΣΗ Β΄ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

- Τοπικό Τύπο 

 



7. Σε περίπτωση που κάποιες διαδροµές δεν καλύπτονται µε αστική ή υπεραστική 

συγκοινωνία γίνεται δηµόσιος διαγωνισµός και µπορούν να συµµετέχουν  ιδιοκτήτες 

ταξί, ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων ή και το ΚΤΕΛ. Στο ∆ήµο Ρεθύµνης έχουµε 

272 τέτοιες διαδροµές.  Μετά τον διαγωνισµό που διενεργήθηκε την 1/11/2011 και την 

διαδικασία  των διαπραγµατεύσεων που ολοκληρώθηκε κατά την 23/12/2011, ως όφειλε 

ο ∆ήµος, καλύφθησαν  41 διαδροµές από ιδιοκτήτες ταξί. Με νεότερη διαπιστωτική 

µας πράξη θα αναφερθούµε ονοµαστικά στους µαθητές που θα µεταφέρονται µε τον 

τρόπο αυτό. 

      Έµειναν χωρίς ανάδοχο 231 διαδροµές. 

 Εποµένως επειδή η ανωτέρω διαδικασία ήταν µερικώς άγονη κάποιοι µαθητές την 

∆ευτέρα 9/1/2012 δεν θα µπορούν να µετακινηθούν µε ταξί  ή λεωφορείο όπως γινόταν 

µέχρι τώρα. 

  Σ΄ αυτή την περίπτωση οι γονείς ή οι ίδιοι εφόσον είναι ενήλικες θα είναι υπεύθυνοι 

πλέον για την µεταφορά τους. Σ’ αυτούς τους γονείς ή τους ενήλικες  θα χορηγηθεί 

µηνιαίο επίδοµα από το ΥΠ. ΕΣ. 

 Το επίδοµα θα καταβληθεί σε δύο δόσεις. Η 1η δόση την 31
η
 Μαρτίου 2012. 

                                                                      Η 2
η
 δόση  την 30

η
 Ιουνίου   2012. 

 Το επίδοµα κάθε εργάσιµη ηµέρα θα είναι ίσο µε την απόσταση κατοικίας του µαθητή 

από το σχολείο Χ (επί) 0,35 ευρώ. 

Π.χ. Αν µαθητής µετακινείται από τα Μυριοκέφαλα στην Επισκοπή και η απόσταση 

είναι 12 χιλιόµετρα τότε ο γονέας του µαθητή θα παίρνει ηµερήσιο επίδοµα : 

                  12 χιλ. Χ 0,35 €  = 4,20 €  

∆ηλ. τον µήνα αν θεωρήσουµε ότι οι εργάσιµες ηµέρες είναι 20  

                   4,20 € Χ 20 ηµέρ. = 84 €  

Το σχολ. Έτος αν θεωρήσουµε ότι είναι 9 µήνες  

                84 € Χ 9 µήνες  = 756 €  

 

  Το επίδοµα δεν µπορεί να υπερβεί τα 1.500 € ανά µαθητή για κάθε σχολικό έτος. 

Εξαιρούνται οι µαθητές ΣΜΕΑ. 

   

Σε περίπτωση όπου µαθητές µέλη της ίδιας οικογένειας φοιτούν στην ίδια σχολική 

µονάδα ή σε σχολικές µονάδες µε κοινή έδρα το επίδοµα καταβάλλεται µία φορά 

 

  Σε περίπτωση που οι παραπάνω µαθητές για τους οποίους έχει κριθεί η µεταφορά τους 

αδύνατη επιλέξουν να  εγκατασταθούν στην έδρα του σχολείου τους χορηγείται επίδοµα 

µηνιαίο 85 €,  το οποίο καταβάλλεται για κάθε µαθητή χωριστά - και στην περίπτωση 

κατά την οποία είναι µέλη της ίδιας οικογένειας-.  

(Λεπτοµέρειες πληροφορίες θα παρέχονται από  τους ∆/ντές των Σχολείων). 

 

8. Οι δ/ντές των σχολείων είναι υποχρεωµένοι να τηρούν ηµερολόγιο απουσιών µαθητών. 

Τη µέρα που ο µαθητής απουσιάζει δεν πληρώνεται ο φορέας µεταφοράς ούτε δίδεται το 

επίδοµα. 

 

Με νεότερη διαπιστωτική πράξη του δηµάρχου θα αναφερθούµε ονοµαστικά στους 

µαθητές που δικαιούνται το επίδοµα καθώς επίσης και σε εκείνους που θα µεταφέρονται 

µε ταξί. 

  Το παρόν έγγραφο µπορείτε να το βρείτε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και στην 

διεύθυνση www.rethymno.gr 

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Συνηµµένα: 

- Κ.Υ.Α. 35415/2011 

- ∆ιαπιστωτική Πράξη 28685/15-12-2011 

 


