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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  

 
Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε 
101 91 Παπάγου 

Τηλέφωνο: 2106508120 
Τηλεομοιότυπο: 2106508299 

Δ/νση ηλεκτρον. ταχυδρ.: tkvel@yme.gov.gr 

 Παπάγου,  08.10.2020 

Αρ. Πρωτ. :   Β - 784 

  
Προς  
τη Βουλή των Ελλήνων 
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου 
Τμήμα Ερωτήσεων 

  

Κοινοποίηση 
1. Βουλευτή κ. Φίλιππο Φόρτωμα 
2. Υπουργείο Εσωτερικών 
3. Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων  
4. Υπουργείο Οικονομικών 

Δια της Βουλής των Ελλήνων 
 

Θέμα: «Μεταφορά μαθητών σε απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές» 

 

Σχετ: Η Ερώτηση 9863/22.09.2020 του Βουλευτή κ. Φίλιππου Φόρτωμα 
 

 

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, σας 

γνωρίζουμε ότι οι όροι και οι προϋποθέσεις της δωρεάν μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας 

και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τις Περιφέρειες θεσπίζονται από την υπ’αριθ. 

50025/19.09.2018 (Β’4217) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών, 

Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων και Υποδομών & Μεταφορών. 

  

Με την παρ. 1 του άρθρου 1 της ανωτέρω ΚΥΑ καθορίζονται οι δικαιούμενοι της δωρεάν 

μεταφοράς μαθητές, βάσει χιλιομετρικών αποστάσεων της κατοικίας τους από τη σχολική 

μονάδα όπου φοιτούν. Ειδικότερα, με Ειδικά Μαθητικά Δελτία (ΕΜΔ) και ίδια μέσα των 

Περιφερειών και των Δήμων μεταφέρονται οι μαθητές που κατοικούν από τη σχολική τους 

μονάδα σε απόσταση μεγαλύτερη από την οριζόμενη ως εξής: 

α. 1200 μέτρα για μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

β. 2500 μέτρα για μαθητές Γυμνασίων 

γ. 4000 μέτρα για μαθητές Λυκείων, ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ 

 

ενώ για την μεταφορά μαθητών με δημόσια σύμβαση υπηρεσιών, ως εξής:  

α. 1200 μέτρα για μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

β. 3000 μέτρα για μαθητές Γυμνασίων 
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γ. 5000 μέτρα για μαθητές Λυκείων και ΕΠΑΛ.  

 

Κατά το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, αποκλειστικά σε περιπτώσεις που για εκπαιδευτικούς λόγους 

κρίνεται αναγκαία η μεταφορά μαθητή σε σχολείο εκτός της προβλεπόμενης χωροταξικής 

κατανομής, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 95030/ΓΔ4/15.06.2017 Απόφαση του Υπουργού 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αυτή είναι εφικτή και καθορίζεται με απόφαση του 

οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης σύμφωνα με τα οριζόμενα των οικείων 

διατάξεων της ίδιας ως άνω παραγράφου του άρθρου 1 της ΚΥΑ. 

 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εσωτερική διανομή: 
Ιδιαίτερο Γραφείο Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών 
Ιδιαίτερο Γραφείο Υφυπουργού Υποδομών & Μεταφορών 
 

 

  Ο Υφυπουργός 
Υποδομών & Μεταφορών 

 
 

 
         Ιωάννης Κεφαλογιάννης 
                            
                         
 
 
 
 
 
 Ακριβές Αντίγραφο 
               Παναγιώτα Καμπύλη 
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