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ΘΕΜΑ: Μεταφορά µαθητών σχολικού έτους 2012-2013. Τήρηση των διατάξεων 

που αφορούν την έγγραφή  και µετεγγραφή µαθητών για το σχολικό έτος 2012 - 

2013. 

 Α. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ 1 της ΚΥΑ 35415/28-7-2011 (ΦΕΚ 

1701/01.08.2011 τ. Β΄), «Μεταφορά µαθητών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης από τους ∆ήµους»,  ο δ/ντής της σχολικής µονάδας  α. βεβαιώνει τον 

υπολογισµό της απόστασης της παρ.1 του άρθρου 1. Κατά τον υπολογισµό της λαµβάνει 

υπόψη τη συντοµότερη ενδεδειγµένη οδική απόσταση του τόπου κατοικίας των µαθητών 

από την είσοδο της σχολικής µονάδας στην οποία µεταφέρονται. β. διαβιβάζει σε 

τυποποιηµένο έντυπο στο δήµο έως και την 30η Ιουνίου κατάσταση των µεταφερόµενων 

µαθητών στην οποία περιλαµβάνονται το ονοµατεπώνυµο του µαθητή, η διεύθυνση 

κατοικίας του και η απόσταση από τη σχολική µονάδα σε χιλιόµετρα µε προσέγγιση, 

τουλάχιστον, πρώτου δεκαδικού ψηφίου. Για τον υπολογισµό της απόστασης ο 

διευθυντής της σχολικής µονάδας µπορεί να ζητά τη βοήθεια της τεχνικής υπηρεσίας του 

οικείου δήµου η οποία, εφόσον ζητηθεί, είναι υποχρεωµένη να την παράσχει. Η 

πιστοποίηση του τόπου κατοικίας του µαθητή, για τον υπολογισµό της απόστασης, 

γίνεται µε προσκόµιση λογαριασµού κοινής ωφέλειας στο όνοµα του κηδεµόνα του 

µαθητή ή του ιδίου όταν είναι ενήλικος. 

Β.  Οι εγγραφές των µαθητών σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία για κάθε σχολικό 

έτος, γίνονται µέχρι την 15
η
 Ιουνίου του προηγούµενου διδακτικού έτους  (πλην 

εξαιρέσεων π.χ. Μουσικά σχολεία κ.α.).   

Γ.  Για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης µεταφοράς από την πρώτη ηµέρα έναρξης του 

σχολικού έτους 2012-2013, παρακαλούµε όπως ενηµερωθούν οι δ/ντές των σχολείων  α) 

για την εφαρµογή των οικείων διατάξεων  περί εγγραφών  και µετεγγραφών των 

µαθητών, ώστε να καταστεί δυνατή η λήψη εγκαίρως των απαραίτητων αποφάσεων  από 

τα αρµόδια όργανα του δήµου µας  και β)  όπως ενηµερώσουν   για   τη διαδικασία 

εγγραφής  – µετεγγραφής  τους  µαθητές και τον οικείο   σύλλογο  γονέων και 

κηδεµόνων του σχολείου τους. 

  Ευχαριστούµε εκ των προτέρων για τις ενέργειές σας. 

Αθάνατος 30/04/2012 

Αρ. Πρ. : 11549 

ΠΡΟΣ 

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

Ρεθύµνης. 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 

  Για την συλλογή των απαραίτητων στοιχείων από τους δ/ντές των σχολείων σύµφωνα 

µε τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ 1 της ανωτέρω  ΚΥΑ, ο δήµος θα ζητήσει απευθείας 

από τα σχολεία την αποστολή τους µε σχετικό έγγραφό του. 

 


