
 

ΔΔιιεευυκκρριιννιισσττιικκάά  ΕΕρρωωττήήμμαατταα  
 

Προς: Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών 
 
Ημ/νία: 17 Σεπτεμβρίου 2020 
 
Θέμα: Διευκρινίσεις αναφορικά με τις μετακινήσεις μαθητών.  
 
 
Κυρίες και κύριοι, 
 
 Με βάση το εδάφιο 5 του άρθρου 7 της Δ1α/ΓΠ.οικ.30612 (ΦΕΚ Β’ 1869), το 
εδάφιο 5 του άρθρου 7 της Δ1α/ΓΠ.οικ.32009 (ΦΕΚ Β’ 1988), το εδάφιο 5 του 
άρθρου 8 της Δ1α/ΓΠ.οικ.33465 (ΦΕΚ Β’ 2087), το εδάφιο 5 του άρθρου 8 της 
Δ1α/ΓΠ.οικ.34781 (ΦΕΚ Β’ 2168), το εδάφιο 5 του άρθρου 8 της Δ1α/ΓΠ.οικ.36857 
(ΦΕΚ Β’ 2277), το εδάφιο 5 του άρθρου 9 της Δ1α/ΓΠ.οικ.40381 (ΦΕΚ Β’ 2601), το 
εδάφιο 5 του άρθρου 9 της Δ1α/ΓΠ.οικ.42887 (ΦΕΚ Β’ 2767), το εδάφιο 5 του 
άρθρου 9 της Δ1α/ΓΠ.οικ.44076 (ΦΕΚ Β’ 2798),  το εδάφιο 5 του άρθρου 9 της 
Δ1α/ΓΠ.οικ.47421 (ΦΕΚ Β’ 3099),  το εδάφιο 5 του άρθρου 10 της 
Δ1α/ΓΠ.οικ.48976 (ΦΕΚ Β’ 3165), όπου αναφέρονται τα ειδικά μέτρα προστασίας 
κατά την μετακίνηση των μαθητών, περιγράφεται ρητά ότι :  
«…5. Ειδικώς στην περίπτωση της μεταφοράς μαθητών με τα επιβατηγά οχήματα 
των παρ. 1 και 2 του άρθρου 4 [δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ, Ειδικής 
Μίσθωσης) και ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οχήματα με οδηγό], η χρήση μη 
ιατρικής μάσκας προστασίας τόσο από τους επιβάτες, όσο και από τον οδηγό είναι 
υποχρεωτική. Σε περίπτωση παραβίασης της διάταξης του προηγούμενου εδαφίου, 
εφαρμόζεται η παρ. 5 του άρθρου 4.… »  
 
 Με βάση την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.55339 (ΦΕΚ Β’ 3780) και συγκεκριμένα στο 
άρθρο 21 όπου αναφέρονται τα ειδικά μέτρα προστασίας κατά την μετακίνηση των 
μαθητών, περιγράφεται ρητά ότι : 
«…1. Ειδικώς στην περίπτωση της μετακίνησης μαθητών, κατά παρέκκλιση των 
άρθρων 6 έως 9 της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.53080/28.8.2020 (Β΄ 3611) 
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών, 
Μετανάστευσης και Ασύλου, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής, επιτρέπεται η μεταφορά μαθητών και εφαρμόζονται τα ειδικά μέτρα 
προστασίας του παρόντος άρθρου …» 
 
 Από τα παραπάνω συνάγεται το συμπέρασμα πως σε περίπτωση μεταφοράς 
μαθητών, δεν ισχύουν οι πληρότητες που έχουν καθοριστεί με την 
Δ1α/ΓΠ.οικ.53080 (ΦΕΚ Β’ 3611), αλλά το 100% της πληρότητας των οχημάτων.  
 
 Εκείνο που δεν είναι σαφές είναι εάν και κατά πόσο για «τα επιβατηγά 
οχήματα των παρ. 1 και 2 του άρθρου 4 [δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ, Ειδικής 
Μίσθωσης) και ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οχήματα με οδηγό] στην περίπτωση 
μεταφοράς μαθητών» (όπως ακριβώς αναφέρονται στο εδάφιο 5 του εκάστοτε 
άρθρου των προαναφερόμενων ΚΥΑ), ισχύει η παρέκκλιση των άρθρων 6 έως 9 της 
υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.53080/28.8.2020 (Β΄ 3611).  
 
 Θα ήταν πολύ χρήσιμο να το αποσαφηνίσετε ώστε να αποφευχθεί εμπλοκή σε 
περίπτωση ελέγχου, η οποία θα οδηγήσει με την σειρά της σε καθυστέρηση της 
μεταφοράς μαθητών είτε κατά την διαδρομή τους προς το σχολικό συγκρότημα είτε 
κατά την επιστροφή τους στην κατοικία τους.  
 



 

 Ζητούμε την κατανόηση σας για την επιμονή μας σε αυτή την λεπτομέρεια 
που ενδεχομένως είναι και αυτονόητη, η οποία όμως απορρέει από την φύση της 
μεταφοράς που πραγματοποιείται με πολύ συγκεκριμένο πρωτόκολλο, ώστε να μην 
σπαταληθεί πολύτιμος χρόνος που ενδεχομένως οδηγήσει σε απώλεια μαθητικής 
διδασκαλίας.   

 
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την υπομονή σας και αναμένουμε τις απαντήσεις 
σας, παραμένοντας στην διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.  
 
Με εκτίμηση, 


