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

               για το σχολικό έτος 2012-2013. 

 

 

Σχετ: α)Οι διατάξεις  του άρθρου  94 παρ. 4,  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) Η ΚΥΑ   35415/28-7-2011 (ΦΕΚ 1701/01.08.2011 τ. Β΄)   «Μεταφορά µαθητών 

               πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης από του ∆ήµους».  

         γ) Η εγκύκλιος υπ΄αρ. Φ.3/788/95795/Γ1/25-8-2011 του Υπουργείου Παιδείας 

             εδάφιο ΧΧΧΙ (Α∆Α:4ΑΜΙ9-ΛΟΚ) 

         δ) Το υπ΄ αρ. πρ. 11549/30-4-2012  έγγραφό µας προς τις ∆/νσεις Πρωτ/θµιας και  

           ∆ευτ/θµιας Εκπ/σης Ρεθύµνης «περί τήρησης των διατάξεων που αφορούν την  

           εγγραφή και µετεγγραφή µαθητών για το σχολικό έτος 2012-2013». 

 

             

 

Α.   Σύµφωνα µε τις διάταξεις της ΚΥΑ 35415/2011 άρθρο 1 προβλέπονται τα εξής:  

«1.Οι δήµοι υποχρεούνται να µεταφέρουν δωρεάν τους µαθητές πρωτοβάθµιας και 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης δηµόσιων σχολείων οι οποίοι κατοικούν από την έδρα του 

σχολείου τους σε απόσταση µεγαλύτερη από την οριζόµενη ως εξής: 

α) 1.200 µέτρα για µαθητές πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης 

β) 2.500 µέτρα για µαθητές Γυµνασίων γ) 4.000 µέτρα για µαθητές Λυκείων, ΕΠΑΛ και 

ΕΠΑΣ 

Αθάνατος 25-5-2012 

Αρ. Πρ. : 14016 

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. 

- Ένωση Γονέων και Κηδεµόνων ∆ήµου 

Ρεθύµνης. 

- ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  ∆ήµου 

Ρεθύµνης ( κ. Σπανουδάκη) 

 



µε την προϋπόθεση ότι οι µαθητές φοιτούν στο πλησιέστερο σχολείο της αντίστοιχης 

κατηγορίας (δηµοτικό, γυµνάσιο, λύκειο, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, κ.τ.λ.) 

2.Η µεταφορά των µαθητών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης γίνεται και παρουσία συνοδού 

υπαλλήλου του µεταφορέα ή του οικείου δήµου όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο από τον 

οικείο δήµο.  

3.Η µεταφορά µαθητών, µε την επιφύλαξη της εποµένης παραγράφου, πραγµατοποιείται 

µε δηµοτική ή δηµόσια αστική και υπεραστική συγκοινωνία σύµφωνα µε τα οριζόµενα 

στην παρ. Α του άρθρου 2 της παρούσας, εφόσον η συνολική απόσταση που 

περιλαµβάνει την απόσταση των κατοικιών των µαθητών από τη στάση επιβίβασης και 

την απόσταση της στάσης αποβίβασης από τη σχολική µονάδα δεν υπερβαίνει τα όρια 

που θέτει η παράγραφος (1) του παρόντος άρθρου. 

4.Η µεταφορά των µαθητών των ΣΜΕΑ από τον τόπο διαµονής τους (κατοικία-

οικοτροφείο), ή από συγκεκριµένο τόπο συγκέντρωσης τους στο σχολείο που φοιτούν 

και αντίστροφα πραγµατοποιείται χωρίς τους περιορισµούς της παρ. 1 σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στην παρ. Γ του άρθρου 2 ή στην παρ. Β του ιδίου άρθρου εφόσον ο δήµος 

στον οποίο έχει έδρα το σχολείο διαθέτει κατάλληλα µεταφορικά µέσα.» 

( Η χρηµατοδότηση της δαπάνης της µεταφοράς των µαθητών είναι υποχρέωση του ΥΠ.ΕΣ. 

και όχι των ∆ήµων.) 

  Σύµφωνα µε τις διάταξεις της ΚΥΑ 35415/2011 άρθρο 4 προβλέπονται τα παρακάτω:  

«Ως αρµόδια όργανα για την πραγµατοποίηση των προβλεπόµενων ενεργειών της ΚΥΑ 

35415/2011  είναι τα εξής: 

1.Ο διευθυντής 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. 

γ. βεβαιώνει τον αριθµό των διατεθέντων ειδικών µαθητικών δελτίων (ΕΜ∆) 

δ. βεβαιώνει την πραγµατοποίηση της καθηµερινής µεταφοράς µαθητών σύµφωνα µε την 

παρ. Γ του άρθρου 2 της παρούσας». 



   Η µεταφορά των µαθητών  σύµφωνα µε την σχετική ΚΥΑ πραγµατοποιείται καταρχήν 

µε δηµόσια αστική και υπεραστική ή δηµοτική συγκοινωνία και εφόσον αυτό δεν είναι 

εφικτό, τότε µε ίδια µέσα των δήµων και µόνο όταν αυτό δεν είναι εφικτό µε δηµόσια 

σύµβαση. 

 

Β.   Προκειµένου να καταστεί δυνατή η συλλογή των απαραίτητων στοιχείων για την 

µεταφορά µαθητών από τον ∆ήµο Ρεθύµνης για το σχολικό έτος 2012-2013, σύµφωνα µε 

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

και την 30
η
 Ιουνίου 2012,  συµπληρώνοντας τον συνηµµένο πίνακα. (Προσοχή!! ∆εν θα 

δοθεί καµία παράταση). 

Ο πίνακας θα αποστέλλετε  µε σχετικό έγγραφο της υπηρεσίας σας (διαβιβαστικό) το 

οποίο θα φέρει αριθµό πρωτοκόλλου.  

  Παρακαλούµε να αναγράφεται στην στήλη των παρατηρήσεων και στο αντίστοιχο κελί:  

1. Όπου υπάρχει ανάγκη για συνοδό του µαθητή (µε αιτιολόγηση). 

2. Όπου υπάρχει ανάγκη για µεταφορά µαθητού Σ.Μ.Ε.Α. µε χρήση ειδικά 

διαµορφωµένου οχήµατος. 

3.  Όπου υπάρχει εγγραφή µαθητού σε σχολείο που δεν είναι το πλησιέστερο του 

τόπου κατοικίας του, κατόπιν απόφασης των δ/ντων δευτ/θµιας και πρωτ/θµιας 

εκπαίδευσης. Στην περίπτωση αυτή πρέπει  να επισυνάπτονται οι σχετικές 

αποφάσεις του οικείου δ/ντή. 

 

  Επίσης παρακαλούµε τα στοιχεία να αποσταλούν στο τµήµα παιδείας,  σε έντυπη 

µορφή αρµοδίως υπογεγραµµένα (εις διπλούν) - λόγω του ότι οι καταστάσεις θα πρέπει 

να υποβληθούν στο ελεγκτικό συνέδριο προς έλεγχο -  καθώς και σε ηλεκτρονική µορφή 

σε cd, είτε  ταχυδροµικώς, είτε µε κατάθεση   στα γραφεία πρωτοκόλλου των δηµοτικών 

ενοτήτων Αρκαδίου, Λαππαίων, Νικ. Φωκά και Ρεθύµνης. 

 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) στο χώρο της  κεντρικής εισόδου  αριστερά.  

  Μετά την λήψη των στοιχείων το τµήµα παιδείας του δήµου  θα σας αποστέλλει µε e-

mail, τον αριθµό πρωτοκόλλου που έλαβαν, ο οποίος θα αποτελεί και αποδεικτικό 

παραλαβής  αυτών. 

 

Γ.  Σύµφωνα µε την εγκ. 37916/23-8-2011 του Υπ. Εσωτερικών,  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,   αποτελεί 

απαραίτητη προϋπόθεση,  για το σύνολο των ενεργειών για την εκτέλεση της µεταφοράς 

µαθητών  µε οποιοδήποτε τρόπο. 

   Μετά λοιπόν την  αποστολή εκ µέρους σας,  των ζητούµενων στοιχείων,  θα πρέπει να   

ενηµερώνετε την υπηρεσία µας µε τον αυτό τρόπο,  σε  οποιαδήποτε µεταγενέστερη  

αλλαγή – διαφοροποίηση  των στοιχείων των µεταφερόµενων µαθητών του σχολείου 

σας. 

 

∆. Για τους µαθητές που θα µεταφέρονται µε δηµόσια αστική και υπεραστική  

συγκοινωνία και οι οποίοι θα πρέπει να εφοδιαστούν µε το Ειδικό Μαθητικό δελτίο 

(Ε.Μ.∆.), θα σας αποστείλουµε εντός του θέρους την σχετική διαπιστωτική πράξη του 

δηµάρχου και θα σας ειδοποιήσουµε για την παραλαβή των δελτίων  το πρώτο 

πενθήµερο του Σεπτεµβρίου, ώστε να καταστεί δυνατή η παράδοση των δελτίων στους 

µαθητές κατά την έναρξη του σχολικού έτους. 

 

 Ε.  Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν µεταφερόµενοι µαθητές παρακαλούµε όπως 

απαντήσετε αρνητικά. 

 

  Ο ∆ήµος δεν αναλαµβάνει ευθύνη για την µη µεταφορά µαθητών κατά το  σχολικό  

έτος  2012-2013, λόγω της µη  αποστολής των στοιχείων ή λόγω της µη εµπρόθεσµης 

λήψης αυτών. 

     

  Ευχαριστούµε  εκ των προτέρων για τις ενέργειές σας και καλή δύναµη στο έργο σας.   

 

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

 

ΥΓ.: 

- Οι παραπάνω ενέργειες προβλέπονται από  

   τις διατάξεις της  ΚΥΑ 35415/2011  

   (ΦΕΚ  Α 1701/2011). Σε περίπτωση τροπο- 

   ποίησής     της θα σας ενηµερώσουµε. 

 

Συνηµµένα: 



- Πίνακας σε ηλεκτρονική µορφή προς συµπλήρωση.  

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

- Η εγκύκλιος υπ΄αρ. Φ.3/788/95795/Γ1/25-8-2011 του Υπουργείου Παιδείας 

- Το υπ΄ αρ. πρ. 11549/30-4-2012  έγγραφό µας προς τις ∆/νσεις Πρωτ/θµιας και  

    ∆ευτ/θµιας Εκπ/σης Ρεθύµνης 


