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ΘΕΜΑ: «Αποστολή ΕΜΔ και διευκρινήσεις που αφορούν την αποστολή στοιχείων μεταφοράς 
μαθητών Πρωτ/θμιας & Δευτ/θμιας Εκπ/σης σχολ. έτους 2020-2021»

     Α): Σας αποστέλλουμε τα ΕΜΔ (2.200 τεμάχια στη Β/θμια & 300 στη Α/θμια Εκπαίδευση) 
προκειμένου να διανεμηθούν στους δικαιούχους μαθητές, από τους διευθυντές των σχολείων (ως 
αρμόδια όργανα βεβαίωσης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 & 5 της 
αριθμ.50025/19.9.2018 ΚΥΑ. Στη συνέχεια πρέπει έως την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020 πρέπει να 
μας αποστείλετε Πίνακα με τα διατεθέντα ΕΜΔ ανά σχολική μονάδα, ο οποίος θα περιλαμβάνει 
ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας και απόσταση από τη σχολική μονάδα σε χιλιόμετρα με 
προσέγγιση τουλάχιστον πρώτου δεκαδικού ψηφίου. Διευκρινίζουμε, ότι ο Πίνακας των 
διατεθέντων θα σταλεί μια φορά και κατόπιν κάθε μήνα θα βεβαιώνεται από τον Διευθυντή η 
πραγματοποίηση της μεταφοράς, εκτός αν διατεθούν κάποια ΕΜΔ στην πορεία. Σας είναι γνωστό 
ότι εάν κατά τη διαδικασία της εκκαθάρισης δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις διάθεσης θα γίνεται η 
ανάλογη περικοπή κι επομένως καλό είναι να ληφθεί υπόψη για να μη δημιουργηθούν προβλήματα 
στη μεταφορά στη συνέχεια. 
     Τα μη διατεθέντα ΕΜΔ θα επιστραφούν στην Υπηρεσία μας.
    Β). Για τη μεταφορά μαθητών με δημόσια σύμβαση ισχύουν οι συμβάσεις οι οποίες είχαν 
υπογραφεί σε συνέχεια του σχετικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού. Εξυπακούεται ότι η κάθε σχολική 
μονάδα θα πρέπει να μας αποστείλει μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία την αναλυτική κατάσταση 
δικαιούχων δωρεάν μεταφοράς μαθητών με δημόσια σύμβαση προκειμένου η υπηρεσία μας να 
προχωρήσει στην επικαιροποίηση των υπογεγραμμένων συμβάσεων αλλά και στην ανάδειξη νέων 
αναδόχων, όπου απαιτείται. Σας επισημαίνουμε ότι επειδή μετά την επικαιροποίηση θα 
ακολουθήσει τροποποίηση των υπαρχόντων συμβάσεων κατόπιν υπόδειξης του επιτρόπου του 
ελεγκτικού συνεδρίου, η τροποποίηση της σύμβασης για τυχόν αλλαγές (διεύθυνση μαθητή, 
χιλιομετρική απόσταση, ώρα αποχώρησης κ.λ.π.) θα γίνει μία φορά και ως εκ τούτου δεν θα 
λάβουμε υπόψη μας αλλαγές (π.χ. διεύθυνσης) που θα μας κοινοποιηθούν εκ των υστέρων. Σ’ αυτές 
τις περιπτώσεις για τους μαθητές δεν θα υπάρχει πλέον δυνατότητα μετακίνησης με μισθωμένο 
όχημα παρά μόνο η δυνατότητα χορήγησης επιδόματος, εφόσον διαθέτουν τα απαιτούμενα.
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     Επίσης στην συγκεκριμένη κατάσταση πρέπει να βεβαιώνεται ότι οι δικαιούχοι μαθητές 
ακολουθούν την συντομότερη και ασφαλέστερη ενδεδειγμένη πεζή διαδρομή του τόπου κατοικίας 
τους από την είσοδο της σχολικής μονάδας και ότι  έχουν εγγραφεί σε σχολική μονάδα σύμφωνα με 
τη χωροταξική κατανομή των αρμόδιων Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
βάσει των διατάξεων του Π.Δ. 79/2017 και της υπουργικής απόφασης 10645/ΓΔ4/22.1.2018. Για τη 
μεταφορά μαθητών εκτός χωροταξικής κατανομής πρέπει η μεταφορά να καθορίζεται με 
αιτιολογημένη απόφαση η οποία θα επισυνάπτεται. Μαθητές οι οποίοι εγγράφονται σε πολυθέσιο 
σχολείο ενώ χωροταξικά ανήκουν σε ολιγοθέσιο εξαιρούνται της δωρεάν μεταφοράς. Στην 
περίπτωση των μαθητών της Α΄ τάξης των ΕΠΑΛ θα βεβαιώνεται ότι είναι το πλησιέστερο στον τόπο 
κατοικίας τους ΕΠΑΛ ενώ για τους μαθητές της Β΄& Γ΄ τάξης θα βεβαιώνεται ότι είναι το 
πλησιέστερο στον τόπο κατοικίας τους ΕΠΑΛ που διαθέτει τον τομέα ή την ειδικότητα της επιλογής 
τους. 
     Εννοείται ότι όπου οι μαθητές εξυπηρετούνται με δημόσια σύμβαση δεν δικαιούνται Ειδικό 
Μαθητικό Δελτίο και το αντίστροφο εκτός από ειδικές περιπτώσεις όπου γίνεται συνδυασμός των 
δύο όχι για να επιλέξει ο μαθητής τι τον διευκολύνει αλλά τι πραγματικά δικαιούται. Σας 
επισημαίνουμε λοιπόν για άλλη μία φορά ότι ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας πρέπει να είναι 
ιδιαίτερα προσεκτικός ως αρμόδιο όργανο βεβαίωσης των δικαιούχων εφόσον ελέγξει ότι πληρούν 
τις προϋποθέσεις. 
     Γ). Τέλος διευκρινίζουμε ότι επειδή η Περιφέρεια είναι το αρμόδιο όργανο βεβαίωσης μαθητών 
που δικαιούνται το επίδομα (παραγρ.2. δ άρθρου 5), θα πρέπει έως 12/10/2020 να μας αποστείλετε 
μαζί με τα προσωπικά στοιχεία του δικαιούχου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας  του μαθητή 
και χλμ μονής διαδρομής από την σχολική μονάδα), λογαριασμό κοινής ωφέλειας (ηλεκτροδότησης, 
ύδρευσης, φυσικού αερίου, σταθερής τηλεφωνίας) στο όνομα του κηδεμόνα του μαθητή ή του κατά 
νόμου επιτρόπου αυτού και φωτοαντιγράφο του Ε1 της τελευταίας φορολογικής δήλωσης του 
γονέα/των γονέων του παιδιού ή του κατά νόμο επιτρόπου του, προκειμένου να εκδοθεί η σχετική 
απόφαση βεβαίωσης των μαθητών που το δικαιούνται. 
Σε κάθε περίπτωση υπεύθυνες δηλώσεις φιλοξενίας δεν γίνονται δεκτές.
      Τέλος όπως γνωρίζετε με τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 4713/ΦΕΚ Α΄147 οι συμβάσεις 
μεταφοράς που ίσχυαν  30η / 06/2020 θα ισχύουν έως 30/6/2021 κατόπιν απόφασης του αρμοδίου 
οργάνου. Η σχετ. απόφαση παράτασης θα σας κοινοποιηθεί.   

           Ε.Π.
                                                             Η Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης
                                                                 
                                                                                                                     Ιωάννα Καραδήμα
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          2. Υπεραστικό ΚΤΕΛ
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