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ΘΕΜΑ: Αποστολή βεβαίωσης δηµάρχου υπ΄ αρ. πρ. 21642/2012 «περί µεταφοράς 

µαθητών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ∆ήµου Ρεθύµνης για το 

σχολικό έτος 2012-2013 (1)». 
 
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) Η Κ.Υ.Α.   35415/28-7-2011 (ΦΕΚ 1701/01.08.2011 τ. Β΄)   «Μεταφορά 

              µαθητών   πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης από του ∆ήµους» και οι  

              σχετικές εγκύκλιοι του  Υπουργείου Εσωτερικών.  

         γ) Το υπ΄ αρ. πρ. 14016/25-5-2012 έγγραφο του ∆ήµου Ρεθύµνης προς τους ∆/ντες των  

             σχολικών µονάδων ∆. Ρεθύµνης «περί υποβολής στοιχείων για την µεταφορά  

             µαθητών από τον ∆ήµο Ρεθύµνης, για το σχολικό έτος 2012-2013 …..καθώς και τα  

             υποβληθέντα από τους δ/ντές στοιχεία προς τον δήµο. 

             

        

 

  Σας αποστέλλουµε συνηµµένα την εις το θέµα βεβαίωση «περί µεταφοράς µαθητών 

πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης» και παρακαλούµε για τα περαιτέρω. 

  Ιδιαίτερα παρακαλούµε: 

Α) τους ∆/ντές των σχολείων µε µεταφερόµενους µαθητές,  όπως ελέγξουν την ορθότητα 

των στοιχείων. Οι παρατηρήσεις διορθώσεις παρακαλούµε όπως υποβληθούν µόνο 

ηλεκτρονικά στην δ/νση makrilaki@rethymno.gr, συµπληρώνοντας τον συνηµµένο στο 

παρόν  έγγραφο πίνακα διόρθωσης  στοιχείων (έντυπο 2). 

 

Β) Το ΚΤΕΛ Χανίων – Ρεθύµνου Α.Ε. όπως προχωρήσει, σε θεώρηση  των απαραίτητων 

Ειδικών Μαθητικών ∆ελτίων, σύµφωνα µε το άρθρο περ. Α παρ. 4 και 5 της ΚΥΑ 

35415/11. 

 

Γ) Παρακαλούµε τους δ/ντές των σχολείων που δεν έχουν ανταποκριθεί στην υποβολή 

των στοιχείων µεταφερόµενων µαθητών σύµφωνα µε τις  παρατηρήσεις µας (που 

εστάλησαν ηλεκτρονικά) όπως το πράξουν το συντοµότερο. 

 

  Τα Ειδικά Μαθητικά ∆ελτία θα παραδοθούν στους δ/ντές των σχολείων ( µε 

µεταφερόµενους µαθητές µε δηµόσια συγκοινωνία)  την 3
η
  Σεπτεµβρίου 2012, ηµέρα 

Αθάνατος 24/8/2012 

Αρ. Πρ. : 21642 

ΠΡΟΣ 

 

ΩΣ Ο ΣΥΝΗΜΜΈΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 

 



∆ευτέρα,   από τα γραφεία του τµήµατος Παιδείας του ∆ήµου στον Αθάνατο Γωνιάς, κ. 

Μακρυλάκη.  

 

 

  Ευχαριστούµε εκ των προτέρων για τις ενέργειές σας. 

 

 

 

 

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Συνηµµένα: 

1. Βεβαίωση ∆ηµάρχου υπ΄ αρ. πρ. 21642/24-8-2012 

2 Έντυπο 2 (διόρθωσης στοιχείων). 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ: 

 
- Τµήµα Παιδείας 

- ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Ρεθύµνης. 

- Οικονοµική Υπηρ. ∆ήµου Ρεθύµνης 

- Πρόεδρο Οικονοµικής Επιτροπής ∆. Ρεθύµνης. 

- ∆/ντές Σχολείων ∆ευτ/θµιας Εκπ/σης 

- ∆/ντές Σχολείων Πρωτ/θµιας Εκπ/σης 

- ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ – ΡΕΘΥΜΝΗΣ Α.Ε. 

- Αναγραφόµενους Μαθητές και κηδεµόνες αυτών  

  (διά των δ/ντων των σχολείων). 

- ΥΠ.ΕΣ.-∆/νση Τεχν. Υπ./Τµήµα Γενικών Υποθέσεων 

 

ΚΟΙΝ/ΣΗ: 

- ∆/νση Πρωτοβάθµιας Εκπ/σης Ν. Ρεθύµνης 

- ∆/νση ∆ευτ/θµιας Εκπ/σης Ν. Ρεθύµνης 

- Αποκεντρωµένη ∆/κηση Κρήτης  

  (Τµήµα ∆/κού Οικ/κού Ν. Ρεθύµνης) 

- Ένωση Γονέων ∆ήµου Ρεθύµνης 

 


