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ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 

Τρίπολη  21 Οκτωβρίου 2021

Αριθμ. Πρωτ. 345846

                       
             ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
          ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
                 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
           ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση : Ναυπλίου 57
Ταχ. Κώδικας : 22132 ΤΡΙΠΟΛΗ
Πληροφορίες : Α. Πουλοπούλου  
Τηλέφωνο : 2713611602
E-mail : gdel@ppel.gov.gr 

                                    

Προς:
Υπουργείο Εσωτερικών 
Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης
Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών 
Αποστολή στα email: 
e.dimitriadou@ypes.gr 
info@ypes.gr 

ΘΕΜΑ : Απάντηση σε Ερώτηση 

Απαντώντας στο αριθμ.75663/18-10-2021 έγγραφό σας, σχετικά με την αριθμ. αρ. 183/08-
10-21 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Κ. Βελόπουλου με θέμα «Εξοντωτικές συνθήκες 
μετακίνησης προς και από το σχολείο για ορεσίβιους Αρκάδες μικρούς μαθητές» σας 
παραθέτουμε τα εξής:
Οι σχολικές μονάδες φοίτησης ανάλογα με την περιοχή διαμονής  κάθε μαθητή 
καθορίζονται σύμφωνα με απόφαση χωροταξικής κατανομής των Διευθύνσεων  Α/θμιας 
και Β/θμιας Εκπαίδευσης της οικείας περιφερειακής ενότητας.
Η μεταφορά μαθητών διενεργείται μετά από αίτηση των γονέων στη σχολική μονάδα, είτε 
με μισθωμένα μεταφορικά μέσα (λεωφορεία και ταξί), είτε με δωρεάν μαθητικό δελτίο 
όπου υπάρχουν τακτικά δρομολόγια των ΚΤΕΛ ΑΕ που διέρχονται προς και από τις 
σχολικές κατά τις ώρες που εξυπηρετούν τους μαθητές, είτε με ίδια μέσα των 
γονέων/κηδεμόνων όπου οι διαγωνιστικές διαδικασίες υπήρξαν άγονες με καταβολή 
αποζημίωσης 0,35€/χλμ μέχρι τη σχολική μονάδα ως προβλέπεται από την ισχύουσα 
νομοθεσία. 
Ο χρόνος που απαιτείται για την ασφαλή μεταφορά των μαθητών στις σχολικές είναι 
συνάρτηση της  χιλιομετρικής απόστασης και της επιτρεπόμενης ταχύτητας με την οποία 
κινούνται τα μεταφορικά μέσα, συμπεριλαμβανομένων των στάσεων σε κάθε σημείο για 
την αποβίβαση και επιβίβαση των μαθητών, των καιρικών συνθηκών που επικρατούν κάθε 
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εποχή και των γεωγραφικών χαρακτηριστικών και της κατάστασης του οδικού δικτύου 
κάθε περιοχής
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στις Δημοτικές Ενότητες Ηραίας και Τροπαίων του Δήμου 
Γορτυνίας στις οποίες γίνεται αναφορά στην Ερώτηση του Βουλευτή, ο αριθμός των 
μεταφερόμενων μαθητών έχει ως ο κατωτέρω πίνακας, με μέγιστο χρόνο κάλυψης των 
διαδρομών από τις πιο απομακρυσμένες περιοχές με κάθε συνθήκη προς ή από τις 
σχολικές μονάδες να μην υπερβαίνει την 1 ώρα και 30 λεπτά : 

Αριθμός μεταφερόμενων 
μαθητών και μέσο μεταφοράς

Σχολική μονάδα 

Μισθωμένο 
σχολικό 

λεωφορείο

Ταξί Ίδιο μέσο 
γονέα/κηδεμ

όνα

Περιοχές Διαμονής Μαθητών 
(Κοινότητες και οικισμοί Δημοτικών 

Ενοτήτων Ηραίας και Τροπαίων)

Δημοτικό Σχολείο 
Νεοχωρίου 

7 3 2 Αγιονέρι, Ράχες Δάφνη Ελαία Λώτης , 
Λιοδώρα, Γαρατζηνού, Άγιος Ιωάννης 

Μπερτσιά
Δημοτικό Σχολείο 
Τροπαίων

10 13 1 Σπάθαρης, Βυζίκι, Αγιονέρι Καλλιάνι, 
Άγιος Ιωάννης, Κοντοβάζαινα, Λουτρά, 
Δάφνη, Δήμητρα, Βούτσης, Τουμπίτσι, 
Δωδεκάμετρο, Περδικονέρι, Αετοράχη 

Άνω Τρόπαια
Γυμνάσιο 
Τροπαίων

10 3 0 Νεοχώριο, Αγιονέρι, Χρυσοχώρι, 
Καλλιάνι Οικισμός Λάδωνα, Πυρρής, 

Λύκειο Τροπαίων 22 7 0 Σπάθαρης, Βυζίκι, Αγιονέρι Καλλιάνι, 
Άγιος Ιωάννης, Κοντοβάζαινα, Λουτρά, 
Δάφνη, Δήμητρα, Βούτσης Τουμπίτσι, 

Δωδεκάμετρο, Περδικονέρι
ΣΥΝΟΛΟ 49 26 3
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 78

Ως προς τη βελτίωση της σχολικής μεταφοράς στην παρούσα φάση το κύριο πρόβλημα 
στις ορεινές περιοχές  εντοπίζεται όχι στο χρόνο που απαιτείται προς και από τη σχολική 
μονάδα αλλά στην συνεχώς μειούμενη προσφορά μεταφορικών μέσων προς μίσθωση με 
αποτέλεσμα δρομολόγια να παραμένουν άγονα και οι γονείς να αναλαμβάνουν την 
μεταφορά των μαθητών οι ίδιοι με το κόστος των 0,35/χλμ διαδρομής να είναι 
δυσανάλογο της μέσης  τιμής  καυσίμου κίνησης των οχημάτων τους.

Από πλευράς λειτουργικότητας του οδικού δικτύου για την βελτίωση της σχολικής 
μετακίνησης και την ασφαλή μεταφορά των μαθητών καταβάλλεται προσπάθεια ώστε να 
μην υπάρχουν προβλήματα. Οι Διευθύνσεις Τεχνικών Υπηρεσιών των περιφερειακών 
ενοτήτων είναι σε επαγρύπνηση  και επιχειρούν συνεχώς για τη συντήρηση του οδικού 
δικτύου – ειδικά του ορεινού δικτύου κατά τους χειμερινούς μήνες – με ίδια ή μισθωμένα 
μέσα. Στο σημείο αυτό  θα πρέπει να τονιστεί ότι σε κάθε περιοχή ορεινή, πεδινή, αστική 
κάθε μεταφορικό μέσο σχολικής μεταφοράς πρέπει να κινείται με την ενδεδειγμένη 
ταχύτητα για την ασφάλεια των μαθητών . 
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Τέλος ως προς το ζήτημα που τίθεται «παιδαγωγικό ή αντιπαιδαγωγικό» οι μαθητές να 
διανύουν ορισμένη απόσταση για να φοιτήσουν σε οργανωμένες σχολικές μονάδες με 
πλήρη ανάπτυξη εκπαιδευτικών ειδικοτήτων δασκάλων και καθηγητών οφείλουμε να 
επισημάνουμε ότι, εν έτη 2021 η φοίτηση  σε μονοθέσιες και ελλειμματικές σε στελέχωση 
και μέσα σχολικές μονάδες είναι μόνο αντιπαιδαγωγική, εμποδίζει εντελώς την πρόσβαση 
στη μόρφωση και δημιουργεί άνισες ευκαιρίες κοινωνικής ανάπτυξης των μαθητών. 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ
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