
ΘΕΜΑ: «Μεταφορά μαθητών/τριών προς και από τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης με μισθωμένα μέσα μεταφοράς για το σχολικό έτος 2021-22»

Σχετικά με τους μεταφερόμενους μαθητές/τριες με μισθωμένα μέσα μεταφοράς (λεωφορεία 
του ΚΤΕΛ, μισθωμένα ταξί, για την μεταφορά μαθητών/τριών κλπ), προς και από τις Σχολικές 
Μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας, σας επισημαίνουμε τα εξής:

Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο καθορίζεται σύμφωνα με την με αρ. οικ. Α27733/2213/19-6-2015(Β’ 
1181) Υ.Α του Υπουργείου Μεταφορών, με την υπ’ αρ. 95030/ΓΔ4/2017 (Β’ 2073) Υ.Α., με το υπ’ αρ. 
15884/30-5-2017 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με την υπ’ αρ. 50025/26-9-2018 (Β’ 4217) 
ΚΥΑ, καθώς και με την υπ’ αρ. 4959/24-1-2019 ΑΔΑ ΩΥΗΕ465ΧΘ7-6Γ3 διευκρινιστική εγκύκλιο 
αυτής.

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 50025/26-9-2018 (Β’ 4217) ΚΥΑ, δικαίωμα δωρεάν Μεταφοράς έχουν οι 
μαθητές/τριες δημόσιων σχολείων Α/θμιας (α΄ και β΄ προσχολικής ηλικίας Νηπιαγωγείου και 
Δημοτικού) και Β/θμιας Εκπ/σης. Η ελάχιστη απόσταση της κατοικίας των μαθητών/τριών της 
Α/θμιας Εκπ/σης από τη σχολική μονάδα, πάνω από την οποία οι μαθητές/τριες δικαιούνται 
δωρεάν μεταφορά, προσδιορίζεται στα 1200 μέτρα.

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 95030/ΓΔ4/7-6-2017 (Β’ 2073) Υ.Α. η μεταφορά μαθητών/τριών εκτός 
της προβλεπόμενης χωροταξικής κατανομής, καθορίζεται: 

α) Με απόφαση του/της οικείου/ας Περιφερειακού/ης Διευθυντή/τριας Εκπαίδευσης, όταν 
πρόκειται για μεταφορά μαθητή/τριας από διαφορετικές όμορες Περιφερειακές και Δημοτικές 
ενότητες, εντός της ίδιας Περιφέρειας, ύστερα  από σχετικό αίτημα προς αυτόν του/της 
Διευθυντή/τριας του σχολείου υποδοχής μέσω του/της αρμόδιου/ας Διευθυντή/τριας 
Εκπαίδευσης.

β) Με απόφαση του/της Διευθυντή/τριας Εκπαίδευσης, όταν πρόκειται για μεταφορά 
μαθητή/τριας εκτός χωροταξικής κατανομής εντός της ίδιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης για 
εξαιρετικά σοβαρούς εκπαιδευτικούς λόγους, ύστερα  από σχετικό αίτημα προς αυτόν του/της 
Διευθυντή/τριας του σχολείου υποδοχής.
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Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης σε συνεργασία με τους/τις Διευθυντές/τριες των Δημοτικών 
Σχολείων, τους/τις Προϊσταμένους/ες των Νηπιαγωγείων και τις οικείες Περιφερειακές Ενότητες, 
εξετάζουν τη δυνατότητα μεταφοράς των μαθητών/τριών με διαφορετικά δρομολόγια ανά 
βαθμίδα εκπαίδευσης. Αν δεν είναι εφικτή η ρύθμιση με τον παραπάνω τρόπο, ώστε οι 
μαθητές/τριες των νηπιαγωγείων και των δημοτικών οι οποίοι μεταφέρονται με μισθωμένα μέσα 
μεταφοράς (λεωφορεία του ΚΤΕΛ, μισθωμένα ταξί) να προσέρχονται και να αποχωρούν έγκαιρα 
από τη σχολική τους μονάδα, είναι δυνατόν, με εισήγηση της σχολικής μονάδας και με απόφαση 
του/της οικείου/ας Διευθυντή/τριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, να εγγράφονται στο Ολοήμερο 
Πρόγραμμα (πρόωρη υποδοχή και προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα), όπου ήδη λειτουργεί, με 
δυνατότητα πρόωρης αποχώρησης. Στις εξαιρετικές περιπτώσεις που μεταφέρονται μαθητές 
νηπιαγωγείου με μισθωμένα μέσα μεταφοράς και δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσει Προαιρετικό 
Ολοήμερο Πρόγραμμα (με πρόωρη υποδοχή), δύναται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου να τροποποιείται η ώρα έναρξης ή λήξης των εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων του νηπιαγωγείου ή του δημοτικού σχολείου του οποίου μεταφέρονται 
μαθητές/τριες μαζί με τους μαθητές/τριες του νηπιαγωγείου, εφαρμόζοντας την παράγραφο 8, του 
άρθρου 2, του ΠΔ 79/2017 (Α΄ 109).

Ειδικότερα για φέτος και για όσο επιβάλλει η εξέλιξη της πανδημίας η μεταφορά των 
μαθητών/τριών με μισθωμένα μέσα μεταφοράς γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις 
διατάξεις του άρθρου 20 Μέτρα προστασίας κατά τη μετακίνηση των μαθητών, της υπ’ αρ. 
Δ1α/ΓΠ.οικ. 55254/10-9-2021 (Β΄4187) ΚΥΑ. Συγκεκριμένα:

 Η χρήση της προστατευτικής μάσκας (απλής χειρουργικής ή υφασμάτινης με κατάλληλες 
προδιαγραφές) είναι υποχρεωτική για τους/τις μαθητές/τριες στα μέσα μεταφοράς.

 Λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου να αποφεύγεται συγχρωτισμός κατά 
την επιβίβαση και αποβίβαση των μαθητών/τριών.

 Τα οχήματα κάθε κατηγορίας που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά μαθητών/τριών, 
απολυμαίνονται καθημερινά πριν και μετά τη μεταφορά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
από την κείμενη νομοθεσία.

 Οι οδηγοί οχημάτων που εκτελούν το έργο της μεταφοράς των μαθητών/τριών, οι συνοδοί, 
οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές/τριες φέρουν υποχρεωτικά προστατευτική μάσκα. Στην 
περίπτωση που κάποιος/α  επιβάτης δεν φέρει μάσκα, δεν του επιτρέπεται η είσοδος στο 
μέσο μεταφοράς.

 Συστήνεται η τοποθέτηση του/της μαθητή/τριας σε προκαθορισμένη θέση η οποία δεν θα 
αλλάζει. Προκρίνεται μαθητές/τριες που ανήκουν στο ίδιο τμήμα ή είναι αδέλφια να 
κάθονται σε διπλανές θέσεις.

 Σε περίπτωση που ο/η μαθητής/τρια δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του ως προς τη χρήση 
προστατευτικής μάσκας, δεν γίνεται δεκτή από τον/την οδηγό ή/και τον/την συνοδό η 
επιβίβασή του στο όχημα.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔ. ΑΓΩΓΗΣ

                                       ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΚΟΠΤΣΗΣ

      



Εσωτερική Διανομή:

1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού 
3. Γραφείο Γενικής Γραμματέως ΠΕ, ΔΕ & Ειδικής Αγωγής, 
4. Γενική Δ/νση Σπουδών Π.Ε. & Δ.Ε.
5. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Π.Ε. Τμ. Α΄ και Β΄
6. Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
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