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Θέµα : «Μεταφορά µαθητών για νέα σχολική χρονιά  2017-2018» 

 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της ΚΥΑ 24001/2013 (ΦΕΚ 1449 Β΄ 14-06-2013) για τη µεταφορά 

µαθητών από τις Περιφέρειες, παρακαλείσθε για την  άµεση ενηµέρωση των διευθύνσεων των 
σχολικών µονάδων της αρµοδιότητας σας, σχετικά µε την διαβίβαση έως και την 31η 
Ιανουαρίου 2017, (καταληκτική ηµεροµηνία),  κατάσταση των εκτιµώµενων δικαιούχων 
µεταφοράς µαθητών σχολικού έτους 2017-2018, βασιζόµενη στα στοιχεία των µαθητών του 
τρέχοντος έτους καθώς και τις αναµενόµενες αποχωρήσεις και νέες εγγραφές. 
            Στην κατάσταση των εκτιµώµενων δικαιούχων θα περιλαµβάνονται το  
ονοµατεπώνυµο, η διεύθυνση κατοικίας και η απόσταση από τη σχολική µονάδα σε χιλιόµετρα 
µε προσέγγιση, τουλάχιστον, πρώτου δεκαδικού ψηφίου, ωράριο πρωινό και επιστροφής και οι 
όποιες ιδιαιτερότητες, εάν υπάρχουν (καροτσάκι αναδιπλούµενο ή µη,  ιδιαιτερότητες 
συµπεριφοράς, συνοδός ή µη κ.α). και γενικότερα ότι πρέπει να λαµβάνεται  υπόψη κατά το 
σχεδιασµό των δροµολογίων 
. Σε περίπτωση κατά την οποία η διεύθυνση κατοικίας είναι ασαφής, ή αµφισβητήσιµη, η 
τεχνική υπηρεσία του ∆ήµου όπου κατοικεί ο µαθητής βεβαιώνει µε γεωαναφορά τον τόπο 
κατοικίας του καθώς και την απόσταση από το σχολείο φοίτησης. Κατά τον υπολογισµό της 
απόστασης λαµβάνεται υπόψη η συντοµότερη ενδεδειγµένη πεζή διαδροµή του τόπου 
κατοικίας των µαθητών από την είσοδο της σχολικής µονάδας στην οποία φοιτούν.  
  Για τον προσδιορισµό των δικαιούχων µεταφοράς µαθητών θα πρέπει να 
ακολουθούνται οι διατάξεις του άρθρου 1 της ανωτέρω ΚΥΑ τόσο αναφορικά µε τις 
χιλιοµετρικές αποστάσεις όσο και µε την προβλεπόµενη χωροταξική κατανοµή των µαθητών 
στις σχολικές µονάδες.  

Οι καταστάσεις θα πρέπει να διαβιβάζονται υπογεγραµµένες από τον ∆ιεύθυντή/τρια 
της κάθε σχολικής µονάδας .                                                                                               

Να επισηµανθεί ότι µαθητές οι οποίοι έχουν ήδη ολοκληρώσει τη δευτεροβάθµια 
εκπαίδευση και εγγράφονται σε οποιοδήποτε σχολείο, δε δικαιούνται δωρεάν µεταφοράς.  
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